
Reverzní vibrační desky

CR 6 /CR 7 
se systémem COMPATROL®  
a ochranou motoru MDM

CR 7 Hd



Erfahren Sie Qualität – 
mit den Vibrationsplatten CF 2 und CF 3

Hoher Bedienkomfort, kompakte Abmessungen und optimale 

Laufruhe kennzeichnen die Vibrationsplatten der Baureihen 

CF 2 und CF 3. Ihre Einsatzgebiete: Verdichtungsaufgaben im 

Landschafts- und Gartenbau sowie Ausbesserungsarbeiten.

  Kompakte Abmessungen und klappbare Führungsbügel er-

leichtern den Transport der Maschinen im PKW.

  Die besonders schwingungsarmen Führungsbügel (Gebrauchs-

musterschutz) minimieren die Hand-Arm-Vibrationen und er-

möglichen ein komfortables Arbeiten. Sie sind zusätzlich mit 

einem weichen, bedienungsfreundlichen Kunststoff ummantelt.

  Funktionales Zubehör (optional) erleichtert den Einsatz: 

Das integrierte Fahrwerk ist breit und betriebs sicher. Für 

zuverlässige Asphaltverdichtungen ist ein Wassertank 

lieferbar. Schutzmatten ermöglichen ein schonendes Abrütteln 

von Verbundsteinpflaster.

CF 2CF 2 mit Wassertank und Fahrwerk 

  

  

  

  

  

   

  

 

  

Přesvědčivá 
hospodárnost
Reverzní vibrační desky CR 6 a CR 7 / CR 7 Hd 
vynikají skvělým hutnícím výkonem a vysokou 
účinností. Jsou proto první volbou, ať už při 
zhutňování zeminy při klasických výkopových 
pracích nebo pokládce zámkové dlažby.

Vyvážený a klidný chod desky společně s nízkým 
přenosem vibrací zajišťují obsluze vysoký komfort 
ovládání. K němu patří i sklopná a výškově 
nastavitelná vodící oj, jejíž výšku lze nastavit dle 
velikosti obsluhujícího. Robustní ochranný rám 
spolu s krytem plně chrání motor a zvyšují provozní 
spolehlivost stroje. Servisní dvířka zároveň zajišťují 
snadný přístup ke všem místům údržby.

Modely CR 6 a CR 7 s dieselovým motorem Hatz 
mohou být kromě základní verze s elektrickým 
startérem dodány i v dalších variantách výbavy: 
Verze „MDM“ - ochrana motoru a verze „CCD 2.0“, 
která obsahuje systém COMPATROL® doplněný 
o systém kontroly motoru MDM.

Výhody

  Plynulé, hydraulické přepínání chodu desky vpřed 
a vzad

  Táhla plynu a hadičky hydraulického přepínání směru 
jsou vedená uvnitř vodící oje

  Méně častá nutnost údržby, např. díky samonapínací 
odstředivé spojce.

  Optimální komfort obsluhy díky výškově nastavitelné 
vodící oji, nízký přenos vibrací díky odpruženému madlu

  Rychlé a bezpečné nakládání zajištěno díky sklopnému 
závěsnému oku

  Bezpečné opevnění desky během přepravy zajišťují do-
datečná oka na konzoli motoru.

  Elektrický startér s počítadlem motohodin a kontrola 
stavu oleje a napětí baterie (CR 6 / CR 7)

  Zvýšená provozní spolehlivost díky systému MDM – 
ochrana motoru (kontrola vzduchového filtru, tlaku oleje, 
napětí baterie, atd.).

  Reverzní startér a počítadlo motohodin u modelu  
CR 7 Hd



 

  

  

  

Výhody systému kontroly zhutnění COMPATROL® 2.0  
CR 6 CCD 2.0 a CR 7 CCD 2.0

  Nedostatečně zhutněná místa mohou být odhalena 
a dodatečně zhutněna

  Žádné zbytečné hutnění již dostatečně zhutněných 
míst. Úspora až 25% nákladů

  Systém ochrany motoru MDM hlídá hladinu a teplotu 
oleje stejně jako stav vzduchového filtru. Chyby jsou 
ihned zobrazeny a v případě nutnosti dojde k vypnutí 
stroje. To vše brání poškození motoru a celého stroje.

CR 6 a CR 7 – pro profesionály ve stavebnictví při 
výstavbách cest, zemních pracích atd.

Motor chráněný raobustním rámem a krytem, přesto 
snadný přístup k místům údržby.

CR 7 Hd – nízká výška, skvělé hutnící výsledky, vý-
konný benzínový motor

Vše pod kontrolou: CR 6 a CR 7 se systémem 
COMPATROL® 2.0 – kontrola míry zhutnění a ochrana 
motoru (nelze dodat u CR 7 Hd).
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CR 7 Hd

 

CR 6
CR 6 MDM / CR 6 CCD 2.0 

02
/2

01
6

Weber MT s.r.o.

V Pískovně (areál 5H)  Kralupy nad Vltavou  278 01, Česká republika

Telefon: +420 776 222 216, 776 222 261  info@webermt.cz  www.webermt.cz

Technické údaje – vibrační desky CF 2

* S rozšiřovacími deskami (příslušenství). **Snížení pracovní šířky odebráním originálních bočních desek

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů.

Provozní hmotnost dle CECE kg 412 475 430

  414 / 414 477 / 477

Odstředivá síla kN 55 65 65

Frekvence Hz 72 74 74

Pracovní šířka mm (450**) 590 (740*) 650 (800*) 650 (800*)

Výrobce / Typ motoru  Hatz 1 B 40 Hatz 1 B 40 Honda GX 390

Druh motoru  Diesel Diesel Diesel

Výkon motoru – maximální kW (PS) 7,5 (10,3) 7,5 (10,3) 8,2 (11,2)

Výkon motoru – při provozních otáčkách kW (PS) 5,8 (7,9) při 2750 ot./min. 5,8 (7,9) při 2750 ot./min. 7,0 (9,6) při 2750 ot./min.

Pracovní rychlost m/min. 0-24 0-24 0-24

Rozměry v mm.

Rozměry v mm.


