SM

Przecinarki

SM 62-2

Przecinarka SM 62-2 znajduje wszechstronne zastosowanie w niewielkim i średnim zakresie prac przy przecinaniu
nawierzchni asfaltowych i betonowych do głębokości 145 mm . Mocny silnik i wyważona konstrukcja zapewniają jej optymalne wykorzystanie. Przyczynia się do tego m.in. wał wyrównawczy silnika eliminujący wibracje i zmniejszający zużycie
tarczy. Ponadto SM 62-2 seryjnie wyposażana jest w opuszczane ramię do ustalania głębokości cięcia. Silnik zachowuje
zawsze pozycję poziomą. Stałe położenie środka ciężkości maszyny zapewnia odpowiedni docisk tarczy tnącej. Skutkuje to
spokojnym posuwem oraz zwiększeniem trwałości sprzętu i oszczędnością tarczy. Zalety przynoszące konkretne korzyści.

Szczegóły techniczne
 Ustawienie głębokości cięcia na skali

 Ustawialna rękojeść prowadząca

 Dźwignia do szybkiego przestawiania głębokości cięcia

 Składany uchwyt transportowy

 Zbiornik na wodę

 Przestawianie za pomocą rękojeści lub uchwytu

 Złączka do podłączenia węża z wodą

 Wlot powietrza umieszczony nad zbiornikiem na wodę

 Zabezpieczenie przed rozpryskiem wody

poza strefą zapylenia

SM

Przecinarki

Dane techniczne SM 62-2
Typ
Ciężar z pustymi zbiornikami
Ciężar zgodnie z CECE
Średnica tarczy tnącej
Średnica otworu tarczy
Maks. głębokość cięcia
Ilość obrotów tarczy
Producent silnika / typ
Rodzaj silnika
Maks. moc silnika
Moc silnika przy obrotach roboczych
Posuw

SM 62-2
kg
kg
mm
mm
mm
1/min

kW (KM)
kW (KM)

70
85
400
25,4
145
2.830
Robin EH 34D
4-suw, benzynowy
8,1 (11,0)
5,9 (8,1) przy 3 600 obr./min
manualny

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Die technische Ausstattung des SM 62-2
Skala głębokości cięcia
Zbiornik na wodę – 25 l.
Złączka do zewnętrznego źródła wody
Zabezpieczenie przed rozpryskiem wody
Szybkie przestawianie za pomocą dźwigni
Zraszacz wody
Ustawialna rękojeść sterowania
Składany uchwyt transportowy
Możliwość przenoszenia za pomocą rękojeści lub uchwytów
Wał wyrównawczy silnika
Uchwyt do podczepienia haka dźwigowego
Wlot powietrza nad zbiornikiem na wodę poza strefą zapylenia
Tarcze tnące nie należą do wyposażenia fabrycznego.
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