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LG 400 
Nová 400 kg-ová reverzibilná vibračná doska  

 
 
Na veľtrhu BAUMA 2010 bola predstavená rýchla a účinná vibračná doska, zabezpečujúca vysoký stupeň zhutnenia 
zeminy a štrku v obmedzených priestoroch. Ideálna aj pre hutniace práce pri stavbách základov a podporných múrov. 
 
 
Výnimočná odolnosť voči opotrebeniu 
Dizajn zabezpečuje odolnosť stroja voči nešetrnému 
zaobchádzaniu. Motor je dostatočne chránený odolným 
ochranným rámom. Spodná platňa vyrobená z ocele 
HARDOX 400, rezistentnej voči opotrebeniu abrazívnym 
materiálom. 
 
Nenáročný servis a nízke náklady na údržbu 
Vibračnú dosku LG400 ľahko vyčistíte, k motoru sa dostanete 
odklopením krytu a miesta pre kontrolu a nastavenie napätia 
klinového remeňa sú tiež ľahko dostupné. Počítadlo 
motohodín je štandardná výbava na doskách s dieselovým 
motorom. 
 
 
Pokračovanie na 2. strane  
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Vysoká rýchlosť alebo hutnenie na jednom mieste 
Spodná platňa má unikátny tvar, ktorý zabezpečí výbornú trakciu a rýchlosť. Obsluha má k dispozícii plynulé ovládanie pohybu vpred a 
vzad a možné je aj zotrvanie stroja na jednom mieste pre zvýšenie hutniaceho účinku. 
 
Bezpečnosť a zvýšená ergonómia 
Výškovo nastaviteľná rukoväť má vibrácie redukované na minimum. Úroveň vibrácií v hodnote max. 2,5 m/s2 znamená, že obsluhujúci 
pracovník je vystavený len nízkym vibráciám (v zmysle normy EN500-4, 2006, Annex D). 
 
Dieselový alebo benzínový motor s nízkymi emisiami 
Najnovšie generácie dieselových motorov Lombardini alebo benzínových motorov HONDA sa vyznačujú nízkymi emisiami hluku a 
škodlivín a to aj pri vysokej rýchlosti. Na objednávku je LG400 možné dodať aj s bioodbúrateľným hydraulickým olejom. 
 
 

 LG 400 LG 400 
Pracovná hmotnosť, kg 398 436 
Frekvencia, Hz 60 60 
Amplitúda, mm 1,8 1,8 
Odstredivá sila, kN 52 52 
Rozmery   
Šírka x dĺžka platne, cm 65 x 98 65 x 98 
D x Š x V, cm 169 x 65 x 115 169 x 65 x 115 
Motor Honda Lombardini 
Typ GX390 

benzín 
15D 440 
diesel 

elektroštart 
kW / ot/min 7,7 / 3000 6,2 / 3000 

 
 


