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Reverzní vibrační desky

Každý kdo potřebuje při výstavbách chodníků či 
cest optimálně zhutnit zámkovou dlažbu nebo asfalt 
najde správného pomocníka ve vibrační desce CR 2 
od Weber MT.
Se svou odstředivou silou 25 kN je tato reverzní 
vibrační deska perfektním univerzálním strojem pro 
každou stavbu.

Vibrační deska CR 2 se již dříve osvědčila 
při hutnění písku, štěrku, zámkové 
dlažby nebo asfaltu. Tento výkonný 
stroj je díky speciální konstrukci 
spodní desky mimořádně stabilní  
a boduje svým plynulým chodem.

Motor (na výběr je dieseový Hatz 
nebo benzínové Honda a Subaru) 
je před vnějším poškozením 
spolehlivě chráněn ochranným 
rámem a krytem. Pro vyšší 
mobilitu na stavbě je přepravní 
podvozek v základní výbavě 
desky.

Výhody

  Plynulý chod vpřed i vzad.

  Přesná práce – i v problémových místech – díky hydraulic-
kému přepínání směru.

  Pohodlná práce díky výškově nastavitelné vodící oji a od-
pruženým rukojetím.

  Ochrana stroje před vnějším poškozením zajištěna 
ochranným rámem a krytem motoru.

 Se standardní výbavě: integrovaný stabilní podvozek

  Volitelná výbava: vodní skrápění pro zhutňování asfaltu 
a plastová podložka pro zhutňování zámkové dlažby.
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Technické údaje

Dodávané příslušenství: plastová podložka pro zhutňování zámkové dlažby, vodní skrápění pro zhutňování asfaltu

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů.

Rozměry v mm.

Provozní hmotnost dle CECE kg 156 143 143

Odstředivá síla kN 25 25 25

Frekvence Hz 100 100 100

Pracovní šířka mm 450 450 450

Výrobce / Typ motoru  Hatz 1B20 Subaru EX17 Honda GX160

Druh motoru  Diesel Benzín Benzín

Výkon motoru – maximální kW (PS) 3,5 (4,8) 4,2 (5,7) 3,6 (4,9)

Výkon motoru – při provozních otáčkách kW (PS) 3,1 (4,2) při 3000 ot./min. 3,1 (4,2) při 3350 ot./min. 3,1 (4,2) při 3350 ot./min.

Pracovní rychlost m/min. 0–21 0–21 0–21

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
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