ПРИЛОЖЕНИЕ
Вибромастар за бетон CIMEX VS35-2 –
предназначен
за
заглаждане
и
подравняване на бетон, непосредствено
след полагането му.
Окомплектован с дъскa с дължина 180
см. той ви дава отлична гъвкавост на
приложение. С него, без проблем можете
да работите в малки помещения.
Благодарение на късата алуминиева
дъска удобно преминавате през различни
стаи.

VS35-2

ВИБРОМАСТАР
180 CM.
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1. НАДЕЖДЕН ДВИГАТЕЛ
Вече утвърден 4-тактов двигател с компактни размери.

2. РЕГУЛАТОР ЗА ГАЗТА
Безстепенно плавно регулиране и фиксиращ механизъм за
надежден контрол над оборотите на двигателя.

3. БУТОН ЗА ГАСЕНЕ НА МАШИНАТА
Чрез удобно разположеният бутон, лесно и бързо можете да
изключите машината.

4. АЛУМИНИЕВ МАСТАР 180 СМ
Късата дъска позволява лесна и удобна обработка на бетонови
плочи в малки помещения.
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

VS35-2

Дължина на дъската

1.8m

Дебелина на дъската

4 mm

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛ
Гориво

Бензин

Вид двигател

4—тактов

Мощност

1,0 hp

Брой цилиндри

1 бр.

Охлаждане

Принудително въздушно

Обем на горивния резервоар

1,2 l

ОКОМПЛЕКТОВКА
•

4-тактов двигател

•

Ръкохватки

•

Алуминиева дъска 180 cm

•

Двигателно масло

•

Въздушен филтър

•

Гаранционна карта + Ръководство

ВИБРОМАСТАР
ЗА БЕТОН
Вибромастарът Cimex с две дръжки,
не се нуждае от предварително
поставяне на греди, тъй като може
директно да се тегли по повърхността на
бетона. Вибромастарът CIMEX VS35-2 е
компактен, лесен за сглобяване и
транспорт.
Дължината на дъската може да бъде
от 1.8 м до 5.0 м. в зависимост от
необходимостта.
Стандартно
вибромастара се задвижва от компактен
и надежден 4-тактов двигател.
Дължината и ъгъла на ръкохватките се
регулира, благодарение на което освен
сигурен и здрав захват се осигурява и
максимално удобство при работа и
прецизно водене на вибродъската.
Непосредствено до ръкохватките на
вибромастара е разположен лост с
безстепенно регулиране на газта и бутон
за гасене на машината. За удобство при
съхранение, на рамката на вибромастара
има степенка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

АЛУМИНИЕВА ДЪСКА - МАСТАР 300CM
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Система за стартиране

