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Dvojhladičky betónu ATLAS COPCO 
 

ATLAS COPCO uvádza 3 modely dvojhladičiek betónu určených pre firmy špecializujúce sa na výrobu betónových podláh a požičovne. 
Robustným dizajn a ľahká prevádzka zabezpečia prvotriedny betónový povrch. Vysoko umiestnené sedadlo pre väčší komfort obsluhy 
a rovnováhu stroja.  
BG740 a BG910 sú plne mechanické stroje s pracovným záberom 1880 a 2336 mm. Obe hladičky sú vybavené spoľahlivými motormi a 
robustnými prevodovkami, zabudovanými v ráme s ľahkým prístupom pre servis a údrźbu. Menič otáčok umožňuje stroju rýchly pohyb na betóne 
a pri rovnakom krútiacom momente, čo šetrí pohonné hmoty. 
BG 920 je hydrostatická dvojhladička betónu pre veľké zákazky a náročné požiadavky robustný dizajn, dieselový motor Kubota a odolná 
prevodovka prispievajú k vysokému výkonu a dlhej životnosti. Hydraulické riadenie poskytuje lepšie ovládanie stroja a mechanický pohon je 
menej náročný pre údržbu. Päť hladiacich lopatiek na každom rotore pre dosiahnutie precízne hladkého povrch v kratšom čase. 

- elektricky poháňaný kropiaci systém a nezávislé manuálne ovládanie sklonu lopatiek  
- nerušený výhľad zo sedadla, pracovné svetlá pre prácu pri zlej viditeľnosti 
- zdvíhacie závesy pre nakladanie a vykladanie (doplnkové príslušenstvo) 
- nastaviteľné sedadlo a opierky rúk (BG920), a vyvýšené pedále,  
- nabíjačka 12 V (BG920) 
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 BG 740 

 
 
 
 
 
 

 Technický prvok  Charakteristika, výhody 

1. Vysoko uložené, nastaviteľné 
sedadlo 

 Pre lepšiu stabilitu stroja a komfort obsluhy 

2. Bezpečnostný spínač pod 
sedadlom 

 Vypne motor, ak obsluha vstane 

3. Mechanický pohon (klinový 
remeň, menič otáčok) 

 Variabilná rýchlosť rotorov 

4. Plynový pedál  Nastavenie rýchlosti motora 
5. Páka manuálneho riadenia  Lepšie a „realistickejšie“ ovládanie 

strojníkom, hladké a precízne 
6. Motor HONDA GX690 

s výkonom 22 Hp 
 Vysoká rýchlosť a otáčky rotora vzduchom 

chladený benzínový motor s elektrickým 
štartovaním 

7. 23 l-ová nádrž na palivo  Približne 2,5 hodiny nepretržitej prevádzky 
8. 2 rotory s priemerom 914 mm, 

(pre 2 x 4 hladiace lopatky) 
 Rýchle a jednoduché 

9. Odolné prevodovky  Spoľahlivé, vzduchom chladené 
10. Nezávislé nastavenie sklonu 

lopatiek 
 Lepšie ovládanie lopatiek a vyššia precíznosť 

11. Postrekovací systém s 23 l-
ovou nádržou 

 Nutné pre dosiahnutie vysokej efektivity 

12. 4 svetlá  4 v spodnej časti stroja pre lepšiu lokalizáciu 
nerovností na povrchu 

13. Počítadlo motohodín    Pre servis a údržbu 
14. Odnímateľné predné a zadné 

ochranné kryty  
 Ochrana motora, ľahký prístup k motoru pri 

servise 
15. Max. rýchlosť rotora 135 ot./hod   Vysokokvalitný finálny povrch 
16. Rotory sa neprekrývajú    Stroj môže pracovať s hladiacimi diskami, 

jednoduchší stroj 
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 BG 910 
 

 
 

 Technický prvok  Výhody 

1. Vysoko uložené, nastaviteľné 
sedadlo 

 Pre lepšiu rovnováhu  a komfort 

2. Mechanický pohon (klinový 
remeň, odstredivá spojka) 

 Zabezpečí konštantné otáčky pri 
ľubovolnej rýchlosti rotora 

3. Plynový pedál  Nastavenie rýchlosti motora 
4. Páka manuálneho riadenia  Lepšie a „realistickejšie“ ovládanie 

strojníkom, hladké a precízne 
5. Motor B&S Vanquard 

s výkonom 34 Hp 
 Vysoký výkon a otáčky rotora vzduchom 

chladený benzínový motor s elektrickým 
štartovaním 

6. 23 l-ová nádrž na palivo  Približne 2 hodiny nepretržitej prevádzky 
7. 2 rotory s priemerom 1168 

mm, (pre 2 x 5 hladiacich 
lopatiek) 

 Hladšie plochy, vysoký výkon 

8. Super odolné prevodovky  Spoľahlivé, ventilátorom chladené 
(dlhšia životnosť) 

9. Nezávislé nastavenie sklonu 
lopatiek 

 Lepšie ovládanie lopatiek a vyššia 
precíznosť 

10. Postrekovací systém s 23 l-
ovou nádržou. 

 Nutné použiť pre vysoký výkon 

11. 4 svetlá  Nízko umiestnené, pre dobrý výhľad na 
plochu 

12. Počítadlo motohodín    Pre servis a údržbu 
13. Odnímateľné zadné kryty    Ochrana motora, ľahký prístup k motoru 

pri servise 
14. Max. rýchlosť rotora 145 

ot./hod   
 Vysokokvalitný finálny povrch 

15. Rotory sa neprekrývajú    Stroj môže pracovať s hladiacimi 
diskami, jednoduchší stroj 
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BG 920 
Hydrostatické riadenie 
 

 
 

 Technický prvok  Charakteristika, výhody 

1. Vysoko uložené, nastaviteľné sedadlo  Pre lepšiu rovnováhu a komfort 
2. Mechanický pohon (klinový remeň, 

menič otáčok) 
 Zabezpečí konštantné otáčky pri 

ľubovoľnej rýchlosti rotora 
3. Pedál s bezpečnostným spínačom  Zastaví stroj ak strojník odtiahne nohu z 

pedála 
4. Plynový pedál  Nastavenie rýchlosti rotorov 
5. Joystick hydraulického riadenia   Lepšie a „realistickejšie“ ovládanie 

strojníkom, hladké a presné 
6. Motor KUBOTA s výkonom 44 Hp  Vysoký výkon a otáčky rotora vodou 

chladený dieselový motor s elektrickým 
štartovaním 

7. 23 l-ová nádrž na palivo  Približne 4 hodiny nepretržitej prevádzky, 
hospodárnosť 

8. 2 rotory s priemerom 1168 mm, (pre 
2 x 5 hladiacich lopatiek) 

 Hladšie plochy, vysoký výkon 

9. Super odolné prevodovky  Spoľahlivé, ventilátorom chladené (dlhšia 
životnosť) 

10. Nezávislé nastavenie sklonu lopatiek  Lepšie ovládanie lopatiek a vyššia 
precíznosť 

11. Postrekovací systém s 23 l-ovou 
nádržou 

 Pre použitie pri vysokom výkone 

12. 6 svetiel  2 v spodnej časti  a 4 v hornej časti 
13. Funkcia „Cruise control“ motora  Regulátor otáčok motora (šetrenie 

palivom) 
14. Počítadlo motohodín a príslušenstvo 

12 V-ová zásuvka   
 Pre servis a údržbu 

15. Multifunkčný ukazovateľ motora (olej, 
batéria, chladič T C) 

 Pre kontrolu stavu batérie, hladiny 
motorového oleja, chladiča motora, ….  

16. Rýchlosť rotora od 60-140 ot./hod    Vysokokvalitný finálny povrch 
17. Rotory sa neprekrývajú    Stroj môže pracovať s hladiacimi diskami, 

jednoduchší stroj 
 Opierky rúk   
 Odnímateľné predné a zadné kryty   
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BG 920   Konštrukčné a ovládacie prvky 
 
 
 

  
Palivová nádrž (23 l) Nizko umiestnený výfuk Nádrž na vodu / retardant Postrekovací systém pre vodu / retardant 
 
 

Páčka  
„Cruise 
control“ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Multifunkčný 
 ukazovateľ 

 Pohľad zhora na ovládacie prvky 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zásuvka 
12 V 

Spínač  
pre svetlá 

 Spínač zapaľovania Počítadlo 
motohodín 
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 BG 740 BG 910 BG 920 
Systém ovládania mechanický mechanický hydraulický 
Pracovná hmotnosť, kg 333 475 658 
Pracovná širka s lopatkami, mm 1 880 2 330 2 335 
Priemer rotora, mm 914 1168 1168 
Max. rýchlosť rotora, ot./min 110-135 do 145 65-140 
Počet lopatiek 4 5 5 
Motor,  HONDA GX690, 

benzín, 4-takt 
B&S Vanguard 
benzín, 4-takt 

KUBOTA  
diesel 

Výkon,  kW / hp  / 22  / 35 / 44  
Objem palivovej nádrže, l 23 23 23 
Funkcia Cruise control – ovládanie otáčok  nie nie áno 
Objem nádrže na vodu/retardant, l 23 23 23 
Počet pracovných svetiel 4 4 6 
Rozmery DxŠxV, mm 1980x1040x1350 2540x1280x1470 2540x1280x1510 
Hladina hluku, dB (A) 103,0  86,8 83,2 
Vibrácia na sedadle,  m/sec2 1,4 2,76 0,96 
Max. vibrácia na ruky, m/sec2 4,80 3,00 5,53 
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Príslušenstvo 
 
 
 

  

 
Dokončovacie lopatky 

 

Hladiaci disk s bezpečnostným uchytením Hladiaci disk s uchytením „clip“ Obojstranné lopatky 
   

 
 

 

Transportné kolieska (predné, zadné) Zdvíhacie závesy  
 

 


