
Reverzní vibrační desky

Třída sama pro sebe!  

S vibrační deskou CR 12 rozvinula 

společnost Weber MT své představy o 

výkonu na maximum: Odstředivá síla 120 

kN, tříválcový dieselový motor Lombardini a 

provozní hmotnost 900 kg. 

Vibrační deska CR 12 s plně hydraulickým 

pohonem nastavuje měřítko co do  

techniky a kvality: při výstavbách silnic a 

dálnic, výkopových pracích. 

CR 12

10 důvodů pro nákup CR 12

3  Vysoký výkon motoru. Výhoda: dostatečná rezerva výkonu.

3  Nezávislé zapínání a vypínání vibrací tlačítkem. Výhoda:  
 Stroj lze nastartovat bez vibrací a při krátkých prostojích  
 není nutno vypínat motor.

3 Startovací modul s doplňkovými funkcemi: Počitadlo 
 motohodin, ukazatel o chodu motoru (tlak oleje, napětí  
 v baterii, teplota motoru, znečištění vzduchového filtru).  
 Výhoda: Pokud se vyskytne chyba v jednom z výše 
 uvedených bodů, motor se automaticky vypne a tím může  
 dojít k včasnému odstranění závady dříve, než dojde k 
 vážnému poškození stroje.

3 Nastavení frekvence. Výhoda: Podpora pro obsluhu při  
 hutnění těžko zhutnitelných půd.

3  Plynulé hydraulické přepínání chodu vpřed a vzad  
 přepínačem, který je ovládán palcem. Výhoda: Snadné a 
 pohodlné ovládání / řízení stroje.

3	Tlačítko „mrtvý muž“ na konci vodící oje. Výhoda: 
  okamžité vypnutí stroje v nouzovém případě.
 
3	Uzavřený kryt motoru. Výhoda: Optimální ochrana motoru 
 a dalších funkčních částí před poškozením a nečistotami.

3 Ochrana před vandalismem. Výhoda: zakrytí starto 
 vacího modulu uzamykatelnou klapkou a tím ochrana  
 před neoprávněným přístupem.

3  Uzavřená samočistící spodní vibrační deska s uvnitř 
 zabudovanými hydraulickými komponenty. Výhoda: 
 Nedochází k nabírání hutněného materiálu do desky. Díly 
 hydraulického pohonu jsou chráněny před poškozením.

3	Výškově nastavitelná vodící oj. Výhoda: Možnost   
 přizpůsobení se výšce obsluhy desky.



Technické údaje

* Redukce pracovní šířky odšroubováním standardně dodávaných přídavných desek. 
** S přídavnými deskami 2 x 125 mm.

CR 12

900

120
57

hydraulický

700*/800/950**
Lombardini / LDW1003

dieselový / vodou chlazený
19,5 ( 26,7)

17,0 ( 23,3) při 3.100 ot./min.
0-27

Typ 

Provozní hmotnost dle CECE, vč. standardně dodávaných přídavných desek kg
Odstředivá síla kN
Frekvence Hz
Pohon
Pracovní šířka mm
Výrobce / Typ motoru
Druh motoru 
Výkon motoru – maximální kW (PS)
Výkon motoru – při provozních otáčkách kW (PS)
Pracovní rychlost m/min.

Kromě toho: Elektrický start. Sklápěcí jeřábové oko ulehčuje transport.
Dodávané příslušenství: přídavné desky.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů.
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