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Vracející se zákazník je tou největší 
pochvalou, jakou si firma může 
přát. Naší úlohou pomoci, aby se k 
vám zákazníci vraceli po celá příští 
léta. Doufáme, že budeme mít opět 
příležitost dobře posloužit. 

V našem podnikání existují dva 
aspekty, jež sledujeme, abychom 
usnadnili život vám i vašim 
zákazníkům. Vyrábíme efektivní 
jednosměrné a reverzní desky a 
pohotově zajišťujeme potřebný servis.
Po nastartování motoru se již můžete 
jen plně soustředit na odvedení 

skvělé práce a dodržení rozpočtu. 
Inteligentní samočisticí konstrukce 
zamezí uvíznutí uvíznutí kamenů 
mezi deskou a rámem. Cílem je prostě 
zabezpečit, abyste mohli pracovat na 
zhutňování a neztrácet čas čištěním 
pracovní desky. 

Díky konstrukci omezující vibrace 
můžete pracovat déle. Vysoká 
odstředivá síla a rychlost umožní 
vykonat více práce za kratší dobu. 
Naše stroje samozřejmě občas 
vyžadují údržbu. Použití zážehových 
motorů Honda a vznětových jednotek 

Hatz či Lombardini však prostoje 
minimalizuje. Jestliže jste podnikem 
pronajímajícím nářadí, budou pro vás 
naše zařízení oblíbenými a snadno 
použitelnými produkty s dobrou 
marží. 

V případě potřeby servisního zásahu 
nabízíme místní podporu na více než 
170 trzích a týmy s produktovými 
odborníky či techniky, jejichž 
jediným hlavním úkolem je zajistit 
vám podporu. Takto vám pomáháme 
udržet si zákazníky.

VZHŮRU DO DÍLA
Zákazníci očekávají vynikající zhutnění. Naším úkolem je dodat zařízení,  
s nímž požadovanou práci vykonáte. Společně vytváříme kvalitu.
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Graf přestavuje průměrné hodnoty (v %) za více než 1 000 hodin. 
KVALITA SE VYPLATÍ

ZNEJTE ZPRACOVÁVANÉ 
PLOCHY 
Skvělý zhutňovač pro všechny typy půdy. Zde dozvíte, jak zhutňovat svrchní vrstvu matičky Země.

PRACH VYŽADUJE SÍLU
K dobrému zhutnění prachu je zapotřebí správný 
obsah vody. Nejmenší částice ze všech typů zemin 
obsahují soudržné zeminy, jako je jíl a prach. Pra-
chové částice jsou sice větší než v jílu, avšak stále 
dostatečně malé, takže při hloubkovém zhutňování 
vyžadují vysokou energii. Práci řádně vykonáte 
využitím výkonné jednosměrné desky a vlastních 
zkušeností.

POSTUPUJTE ŠETRNĚ
Vysokého stupně zhutnění písku a štěrku docílíte v 
suchém i vodou nasyceném stavu. Úroveň zhutnění 
závisí více na zrnitosti než na vlhkosti. Přílišné 
zhutňování písku a štěrku je jako tlučení perlíkem 
do betonové stěny. Materiál se může rozdrtit a sníží 
se jeho nosnost.

PŘITLAČTE
Valouny a balvany vyžadují k dosažení potřebné 
hustoty a stability vyšší energii zhutňování. To je 
obzvláště důležité v případě, kdy materiál leží v jílu 
či prachu, jež mohou za mokra kapalnět. Tloušťka 
vrstvy by měla být třikrát větší než maximální 
velikost zrn. Pro velké stavební projekty jsou ideální 
desky LH 700 nebo LH 804. Lehčí verze LG 504 se 
hodí pro drobnější práce.

Celkové náklady na vlastnictví jsou veškeré 
náklady generované určitým zařízením po ce-
lou dobu jeho životnosti. Poskytováním vysoce 
produktivních zařízení se vždy snažíme, aby 
byly celkové náklady na vlastnictví co nejnižší. 
Graf přestavuje průměrné hodnoty za více než 
1 000 hodin. Hodnoty se liší v závislosti na 
místních podmínkách.

Obsluha

Investice

Náhradní díly

Energie

PRACH  
0,002– 

0,06 mm

PÍSEK 
0,06–2 mm

ŠTĚRK 
2–60 mm

VALOUNY 
>60 mm

BALVANY 
>100 mm

Tloušťka vrstvy (m)

Hutnicí výkon (m3/h)

PojezdyTloušťka vrstvy (m)

Hutnicí výkon (m3/h)

Pojezdy Tloušťka vrstvy (m)

Hutnicí výkon (m3/h)

Pojezdy

0,2–
0,3 0,4 0,6–

0,8

30–90 145–
240

45– 
130
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ZHUTŇOVAČE S JEDNOSMĚRNÝMI A REVERZNÍMI DESKAMI

Před výběrem stroje musíte vědět, 
jaké práce hodláte vykonávat. 
Ideálními úkoly pro stroje LG 300, 
LG 204 a LG 160 jsou lehčí 
hutnicí práce, například při stavbě 
příjezdových cest a chodníků. Jsou 
ideální pro mělčí makadamová lože, 
kde potřebujete zhutňovač, jenž se 
dokáže rychle pohybovat kolem rohů. 
Díky nižší provozní hmotnosti a užší 
pracovní desce jsou tyto modely hbité 
a pohotové. Na efektivní práci se 
podílí i nízká hladina vibrací.  

Model LG 204 je vybaven vznětovým 
motorem s vibracemi ruky-paže 
pouze 1,9 m/s2. Vaše výsledky budou 
efektivnější, neboť můžete pracovat 
celou osmihodinovou směnu, aniž 
byste byli vystaveni škodlivým 
úrovním vibrací.
Zážehové i vznětové motory mají 
nízkou spotřebu paliva a nízkou 
hladinu emisí. Odolný ocelový rám 
pomáhá chránit motor a převodovku.

POHYB S LEHKOSTÍ
Modely s nižší provozní hmotností jsou ideální pro drobnější 
práce a lehčí materiály.

Jednosměrné 
a reverzní desky LG 160 LG 204 LG 300

Palivo  Benzín Diesel Benzín Diesel Benzín Diesel
Provozní hmotnost (kg) 161 169 175 211 228 244 265 270 282 287 302 307
Odstředivá síla kN 28 28 28 36 36 36 40 40 40 40 40 40
Rychlost m/min 22 22 22 23 22 22 25 25 35 25 25 25
Amplituda mm 1.4 1.4 1.4 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Frekvence Hz 80 80 80 65 65 65 68 68 68 68 68 68
Zaručený  
akustický výkon LwAdB (A) 108 108 108 106 108 108 108 108 108 108 108 108
Akustický tlak v místě 
sluchu obsluhy (LpAdB (A) 92 92 92 90 90 90 92 92 95 94 94 94

H/A vibrace m/s2 1.5 2.4 2.4 3.5 3.4 3.5 2.4 2.4 1.7 1.7 1.7 1.7
Šířka desky mm 450 330 450 500 500 500 500 600 500 600 500 600

Motor
Model Honda Hatz Honda Hatz Honda Hatz
Jmenovitý výkon kW 4.1 2.8 2.8 4.7 3.1 3.1 5.8 5.8 4.2 4.2 4.2 4.2

Číslo dílu

Ruční startování 3382  
0000 14

3382  
0000 13

3382  
0000 12

3382  
0005 80

3382  
0005 79 - 3382  

0000 39
3382  

0000 41
3382  

0000 37
3382  

0000 40 - -

Elektrické startování - - - - - 3382  
0005 78 - - - - 3382  

0000 38
3382  

0000 36
Kompletní podrobnosti o rozměrech naleznete v bezpečnostních a provozních pokynech k výrobku (č. dílu: LG 160: 9800 1103 01, LG 204: 9800 1760 01, LG 300: 9800 1107 01). K dispozici na www.acprintshop.com
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Reverzní desky   Pohyb s lehkostí

SKVĚLÁ 
ERGONOMIE

UŠETŘETE  
ČAS  

A PENÍZE

Snadná obsluha
Páka pro pohyb vpřed/vzad 
s pevnou rukojetí umožňuje 
snadné ovládání.

Rychlost je důležitá
Modely LG 204 zhutňují 

rychlostí 25 metrů za minutu.

Ochrana motoru
Ocelový rám chrání motor a 

převodovku.

Odolné pracovní desky
Pracovní desky jsou vyrobeny 

z oceli Hardox 400.

Vyberte si motor
Všechny modely jsou k dispozici s 
benzínovými i dieselovými motory.

Nízká úroveň vibrací
Díky skvělému strojíren-
skému zpracování a kvalit-
ním komponentám držíme 
úrovně vibrací na uzdě.

Zvedání
Zvednutí rukojeti umožní 
pohyb kolem ostrých rohů.

Snadné zvedání
Ocelový rám pro těžký provoz je 
vybaven závěsným okem.   

 LG 
160

 LG 
300

LG 
204
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ZHUTŇOVAČE S JEDNOSMĚRNÝMI A REVERZNÍMI DESKAMI

Představujeme vám 
LG 504 – nejnovější přírůstek do naší 
rodiny jednosměrných a reverzních 
hutnicích desek. Zařízení disponuje 
působivou trakcí – zejména na vlhké 
zemině – díky vyššímu kmitočtu, 
vyšší odstředivé síle a výraznější 
amplitudě. Nové modely mají rovněž 
lepší ergonomii a zlepšený přístup k 
provádění servisních úkonů a údržby. 
Středně těžká jednotka LG 504 je 
volitelně vybavena indikátorem 
zhutnění, jenž uživatelům pomáhá 
dosahovat správných výsledků hned 
napoprvé.

Nový model zvládne hluboké 
i středně hluboké zhutňování zrnité 
zeminy a vyniká pozoruhodnou 
trakcí. Jako všechny naše 
jednosměrné a reverzní hutnicí desky 
je i tento model efektivní alternativou 
a doplňkem k válcům při zhutňování 
zeminy v omezených prostorách.

Konstrukce nových jednotek 
sleduje styl nových jednosměrných 
a reverzních hutnicích desek, 
jenž je modernější a poskytuje 
lepší výkon s menším dopadem 
na obsluhu. Vysoká rychlost a 

vyváženost přispívají ke snadnému 
ovládání i na nerovných plochách. 
Držadla s tlumením vibrací zajistí 
nízkou úroveň vibrací přenášených 
do rukou a paží. Tyto vlastnosti 
v kombinaci s vylepšenou celkovou 
ergonomií umožní uživatelům delší 
a efektivnější práci se zachováním 
soustředěnosti na vykonávanou práci.

SNADNÁ MANIPULACE,  
NÍZKÉ VIBRACE
Vyzkoušejte novou úroveň trakce nových jednosměrných a reverzních hutnicích desek LG.

K DISPOZICI 
S INDIKÁTOREM

ZHUTNĚNÍ

K DISPOZICI 
S INDIKÁTOREM

ZHUTNĚNÍ

Jednosměrné a reverzní desky LG 400 LG 400 (CE) LG 504
Palivo Benzín Diesel Diesel
Typ startování Ruční Elektrický Ruční nebo elektrický
Provozní hmotnost (kg) 398 436 470 498 513
Odstředivá síla kN 52 52 65 65 65
Rychlost m/min 25 25 32 32 32
Amplituda mm 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4
Frekvence Hz 60 60 69 69 69
Zaručená hladina akustického výkonu LwAdB (A) 108 108 109 109 109
Akustický tlak u ucha pracovníka obsluhy LpAdB (A) 95 93 96 96 96
H/A vibrace m/s2 2,5 2,1 2,5 2,5 2,5
Šířka desky mm 650 650 550 700 (550+2x75) 850 (550+2x150)

Motor
Model Honda Lombardini Hatz 1D81Z
Jmenovitý výkon kW 7,7 6,2 8,2 8,2 8,2

Číslo dílu
Ruční startování 3382 0000 11 - 3382 0005 72 3382 0005 73 3382 0005 76

Elektrické startování - 3382 0000 09 3383 0005 50 3383 0005 51 3383 0005 07

Elektrické startování & Indikátor zhutnění - 3382 0000 06 3382 0003 49 3382 0003 50 3382 0006 39
Kompletní podrobnosti o rozměrech naleznete v bezpečnostních a provozních pokynech k výrobku (č. dílu:  LG 400: 9800 1109 01, LG 504: 9800 1721 01). K dispozici na www.acprintshop.com
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Reverzní desky LG 504  Šampión střední váhy

Základem je Hardox
Desky řady LG jsou vyrobeny z oceli 
Hardox 400, jež vyniká mimořádně 
nízkou hmotností s odolností 
proti opotřebení, a osvědčuje se 
v náročných podmínkách. Inteligentní 
samočisticí konstrukce zamezí uvíz-
nutí kamenů mezi deskou a rámem.

Zjistěte, kdy je hotovo
Volitelný indikátor zhutnění 
ukáže, když je terén ideálně 
zhutněný a kdy nastal čas přejít 
k dalšímu úkolu.

Snadná obsluha
Páka pro pohyb vpřed/vzad s pevnou 
rukojetí umožňuje snadné ovládání 
na všech typech povrchů.

Výkonné motory
Zhutňovače vybavujeme motory, jež 

zaručí dlouhou provozuschopnost, 
malou spotřebu paliva a nízkou 

úroveň emisí.

Ergonomie a účinnost
Díky konstrukci rukojeti s tlumením  

vibrací můžete pracovat více hodin. Hladina vi-
brací je dostatečně nízká, abyste mohli pracovat 

několik hodin bez dosažení škodlivých úrovní.

Snadný servis
Vylepšený přístup k nádrži 
a napínání hnacího řemene 
usnadňuje údržbu. Olej v ex-
centrickém mechanismu 
lze vyměnit praktickým 
otvorem v přední části 
zařízení. Hydraulické 
čerpadlo je namontováno 
na motoru, což snižuje 
riziko poškození nárazem.

Sledujte čas
Sada obsahující motohodiny 

umožní sledování využití vašeho 
stroje a dodržování řádných 

servisních intervalů. 

ZLEPŠETE 
EFEKTIVITU

UŠETŘETE 
ČAS  

A PENÍZE

Sklopná rukojeť
Rukojeť lze zvednout do svislé 
polohy k usnadnění přepravy a 
skladování.

Delší užitná doba
Samočistící vlastnosti a odolný ochranný 

rám s kryty odolnými proti nárazům 
ochrání motor i převodovku

 

LG 
504

Rozšiřující desky
Řady LG a LH nabízejí 
široký výběr rozšiřujících 
desek.

Vynikající trakce v 
mokrém podloží
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ZHUTŇOVAČE S JEDNOSMĚRNÝMI A REVERZNÍMI DESKAMI

Požadavky na kvalitu a efektivitu 
jsou u velkých infrastrukturálních 
projektů vysoké. Díky hydraulickým 
modelům budete efektivní ve třech 
aspektech. 

Prvním je výrazná síla a schopnost 
zhutňovat silné vrstvy. LH 700 a 
LH 804 jsou naše nejsilnější reverzní 
desky ke zhutňování středně silných 
až silných vrstev zrnité půdy – od 
písčitých až po kamenité násypy. 
Poměr velikosti a hutnicího výkonu 
činí z těchto strojů flexibilní a 
ekonomickou alternativu k válcům 

při práci na vzdálených místech nebo 
v omezeném prostoru.

Druhým aspektem je snadná 
ovladatelnost. Konečkem prstu 
můžete ovládat sílu odpovídající 
10tunovému válci.

Třetím aspektem naší podpory 
vaší ziskovosti je cílení na 
provozuschopnost. Hydraulická 
převodovka zvyšuje spolehlivost. 
Účinné motory renomovaných 
výrobců udrží nízké náklady na 
životní cyklus a robustní konstrukce 

z odolných komponent zajistí 
provozuschopnost a spolehlivost.

Přidáním dálkové ovládání Bluetooth 
do systému LH 804 pomůže, když jde 
v práci do tuhého. Dálkové ovládání 
Bluetooth umožní pracovat na 
vzdálenost až 30 metrů od překážek, 
prachu a míst s nebezpečím sesuvu. 
A protože technologie Bluetooth 
využívá radiové vlny, není mezi 
dálkovým ovládáním a strojem 
zapotřebí přímá viditelnost.

KDYŽ POTŘEBUJETE
PŘESVĚDČIVÝ VÝKON
K dosažení rentability u velkých infrastrukturálních projektů doporučujeme plně 
hydraulické reverzní desky. 

Jednosměrné a reverzní desky LH 700 LH 804

Palivo Diesel Diesel
Typ startování Elektrický Elektrický
Provozní hmotnost (kg) 780 820
Odstředivá síla kN 95 95
Rychlost m/min 30 30
Amplituda mm 2,5 2,5
Frekvence Hz 53 53
Zaručená hladina akustického výkonu LwAdB (A) 109 109
Akustický tlak u ucha pracovníka obsluhy LpAdB (A) 99 –
H/A vibrace m/s2 3,3 –
Šířka desky mm 660 660

Motor
Model Hatz

Jmenovitý výkon kW 11,0 11,0

Číslo dílu
Elektrické startování 3382 0000 71 3382 0000 72

Kompletní podrobnosti o rozměrech naleznete v bezpečnostních a provozních pokynech k výrobku (č. dílu: LH 700: 9800 1113 01,  
LH 804: 9800 1387 01). K dispozici na www.acprintshop.com
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Reverzní desky LH  Přesvědčivý výkon

Hluboký dosah
Modely řady LH 700 a LH 804 

zvládnou zpracování kamenitých 
násypů a zajistí hluboké zhutnění. 

Skvělý pohon
Kvalitní motory od renomovaných 
výrobců pro delší provozuschopnost a 
méně servisních zásahů.

Skvělý spolupracovník
Model LH 700 je se svou 

velikostí a hutnicím výkonem 
flexibilní a ekonomickou alter-

nativou k válci.

Výkonná hydraulika
Plně hydraulické reverzní desky 
jsou vyrobeny tak, aby zvládly i 

nejnáročnější práce.

Získáte...
Robustní konstrukci kombinovanou 
s uzavřeným systémem hydraulické 
převodovky. To znamená spolehlivost. 

Udržitelnost
Systém poskytuje nízkou spotřebou 

paliva s nízkými emisemi.

Dálkové ovládání
Nový systém dálkového ovládání Bluetooth umožní 
vzdálit se od nebezpečných situací. Individuální 
spárování jednotek eliminuje nebezpečí elektro-
magnetického rušení mezi ovladačem a přijímačem. 
Technologie Bluetooth nevyžaduje přímou viditelnost 
mezi komunikujícími zařízeními.

Nulové vibrace ruky a paže
Model LH 804 umožňuje dálkové ovládání 
bez vystavení obsluhy prachu či vibracím s 
bezkonkurenční přehledností. 

Velká výdrž
Odolný ochranný rám a nárazuvzdorné kryty 
chrání motor, převodovku a rádiový přijímač.

Více vykonané práce
Držadlo modelu LH 700 je 

uzpůsobeno k tlumení vibrací. Vaše 
práce tak bude efektivnější.

SKVĚLÁ 
ERGONOMIE

Je to snadné
Sklopná kapota umožní 
snadný přístup ke všech 
důležitým dílům.

DELŠÍ 
UŽITNÁ 
DOBA

LH 
700

LH 
804
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POŘÁDNÁ 
PRÁCE,  
HNED 
NAPOPRVÉ
 
Využitím vlastního talentu a indikátoru zhutnění získáte 
výkonnou pracovní kombinaci.

Přiřazením stroje k určitému typu půdy 
získáte rychlou představu o počtu 
potřebných pojezdů zhutňovače k 
dosažení výborného zhutnění.

Databáze CompBase poskytuje údaje o 
hutnicím výkonu našich strojů u široké škály 
nevázaných materiálů (půdy a kamenitých 
násypů). Po zjištění typu zeminy stačí vybrat 
požadovaný stroj a budete moci určit počet 
pojezdů potřebných pro danou tloušťku vrstvy. 
Požadovaný stupeň zhutnění stanovuje norma 
nebo modifikovaná Proctorova zkouška.

Na základě získaných údajů lze snadno vypočítat 
počet strojů potřebných ke zvládnutí zhutnění 
ve stanovených lhůtách. Všichni naši zákazníci 
mohou mít vlastní kopii databáze CompBase. 

Další informace vám poskytne nejbližší obchodní 
zástupce společnosti Atlas Copco.

Indikátor zhutnění modelu LG 400

ZHUTŇUJTE CHYTŘE

Volitelný Indikátor zhutnění v zařízení LG 504 – největšího 
stroje v naší nabídce středně těžkých jednotek – pomáhá šetřit 
čas i peníze. Přehledný systém kontrolek naznačí okamžik 
dosažení dostatečného stupně zhutnění. Snižuje se tím i 
riziko nadměrného zhutnění, což může vést k neuspokojivým 
výsledkům a zbytečnému opotřebení zařízení.
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1  PRVNÍ ŽLUTÁ 
KONTROLKA
Označuje nízkou  
úroveň zhutnění –  
pokračujte v práci!

2  DRUHÁ 
ŽLUTÁ KONTROLKA 
Naznačuje 
nárůst stupně 
zhutnění – pokračujte 
v práci!

3  ZELENÁ 
KONTROLKA 
Signalizuje blížící 
se optimální úroveň 
zhutnění – pokračujte 
v práci!

4  BLIKAJÍCÍ 
ČERVENO-
ORANŽOVÁ 
Signalizuje blížící se 
maximální úroveň 
zhutnění – pokračujte 
v práci!

5  ČERVENÁ 
KONTROLKA 
Označuje dosažení 
maximální úrovně 
zhutnění – ukončete 
práci!

6  KONTROLA 
SYSTÉMU 
Zelené světlo sig-
nalizuje chod motoru ve 
volnoběhu.

7  VPŘED
Zatlačte páčku směrem od 
sebe a pojíždějte vpřed.

8  ZPĚT
Zatáhněte za páčku směrem 
k sobě a pojíždějte zpět.

9  KONTROLKA 
ZAPALOVÁNÍ

10  VÝVOJ TLAKU OLEJE 
Při narůstání tlaku svítí 
červené světlo.

11  TLAK OLEJE OK
Signalizuje dostatečný tlak 
oleje k zahájení práce

S INDIKÁTOREM ZHUTNĚNÍ UŠETŘÍTE 
ČAS, VYBAVENÍ I PENÍZE
Indikátor zhutnění tvoří přehledný a jednoduchý systém kontrolek, jenž vám 
pomůže zjistit, kdy je práce hotová. Indikátor zhutnění je volitelně k dispozici 
u modelu LG 400 a LG 504.

Model LG 400 je vy-
baven pouze kontrolkami 
zobrazenými v horní 
části obrázku (1–6).  

Celý obrázek 
představuje rozhraní 
modelu LG 504 (1–11).



ODPOVĚDNI ZA TRVALE UDRŽITELNOU PRODUKTIVITU

Přijímáme svůj díl odpovědnosti vůči zákazníkům,  
životnímu prostředí i lidem kolem nás. 
Vyrábíme výkonná zařízení odolávající zubu času. 
A pro tento přístup pak máme název Udržitelná produktivita. 

www.atlascopco.com
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