
Reverzní vibrační desky

CR 8 /CR 9 
se systémem COMPATROL® 

a ochranou motoru MDM



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 

  

  

  

  

  

  

Stroje nové vyšší třídy: 
výkonné, robustní, 
spolehlivé
Stanovují měřítko ve vyšší třídě ručně vedených 
reverzních vibračních desek: modely CR 8 a CR 9 
od Weber MT.

Spektrum jejich nasazení je opravdu široké: od 
klasického hutnění zeminy až po hutnění zámkové 
dlažby. Plynulý chod, nízký přenos vibrací na obsluhu 
a ergonomicky tvarovaná vodící rukojeť umožňují 
pohodlné ovládání a vysoký komfort obsluhy.
Praktická je rovněž sklopná a výškově nastavitelná 
vodící oj, která umožňuje nastavení výšky rukojeti 
dle výšky obsluhy. Další výhodou je sklopné závěsné 
oko, které zaručuje bezpečné a rychlé nakládání 
desky.

Modely CR 8 a CR 9 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

  Vysoké výkonnostní rezervy motoru. Nízké ztráty výkonu 
díky přenosu síly prostřednictvím klínového řemene.

  Vysoká životnost motoru díky nižší prašnosti 
v motorovém prostoru. Sání vzduch je umístěno na 
straně obsluhy.

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

  Táhla plynu jsou vedená uvnitř vodící oje

  Variabilní pracovní šířky díky použití přídavných bočních 
desek

  Elektrické startování v základní výbavě
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Výhody systému kontroly zhutnění COMPATROL® 2.0  
CR 8 CCD 2.0 a CR 9 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.

Zvláštnosti CR 9
  Plynulé, elektrohydraulické ovládání chodu desky 
palcem

  Precizní, spolehlivé a pohodlné přepínání chodu 
desky vpřed a vzad

   Deska může vibrovat, i když stojí na místě

  Bezpečnostní tlačítko přepne po stisknutí směr 
chodu desky ze zpětného chodu na chod vpřed

Volný přístup k místům údržby – uzavíratelný 
kryt motoru

Plně chráněný motor díky ochrannému rámu 
a zakrytování

Vše pod kontrolou: CR 8 a CR 9 se systémem 
COMPATROL® 2.0 - Kontrola míry zhutnění 
a ochrana motoru.
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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

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů. * S rozšiřovacími deskami (příslušenství)

Provozní hmotnost dle CECE kg 601 737

  603 / 603 739 / 739

Odstředivá síla kN 75 100

Frekvence Hz 67 65

Pracovní šířka mm 700 (850*) 750 (900*)

Výrobce / Typ motoru  Hatz 1D81Z Hatz 1D90Z

Druh motoru  Diesel Diesel

Výkon motoru – maximální kW (PS) 10,3 (14,1) 11,2 (15,3)

Výkon motoru – při provozních otáčkách kW (PS) 9,5 (13,0) při 2700 ot./min 11,0 (15,1) při 3000 ot./min.

Pracovní rychlost m/min. 0-28 0-28

Rozměry v mm.

Rozměry v mm.


