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P 35A
Réguas vibradoras

Executa 3 passos de trabalho em um: P 35A
Ao trabalhar pavimentos em concreto a prancha vibratória P
35A da Wacker Neuson executa logo três passos em um:
distribuir, remover e compactar. Não é apenas prático, o
aparelho também é fácil de manusear. Através dos punhos
de transporte é fácil de mover o P 35A sobre o concreto,
fornecendo resultados de alta qualidade. É adequada para
todos tipos de concreto, porque a força centrífuga é ajustável
em 7 posições.

Conceito de aparelho extremamente móvel●

Fácil de operar●

Caixa de excêntrico encapsulada para a proteção contra●

sujeira, concreto e respingos de água

Para cada aplicação o comprimento de perfil
adequado

Dependendo da superfície de concreto a remover estão disponíveis comprimentos de perfil de 120 até 490 cm para a prancha
vibratória P 35A.

Dados técnicos

Prancha vibratória P 35A

Peso 15.5 kg

Motor Motor a gasolina monocilíndrico a quatro tempos refrigerado a
ar 

Fabricante do motor Honda 

Cilindrada 35.8 cm³

Potência do motor 1.2 (1.6) kW (PS)

à rotação 7,000 1/min

Conteúdo do reservatório 0.65 l
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Consumo de combustível 0.6 l/h

Comprimento 1,117 mm

Largura 889 mm

Perfis com 1.200 - 2.400 mm de comprimento

 SBW4F SBW15M SBW6F SBW20M SBW8F

Peso  kg 3.8 4.6 5.4 6.1 7.6

Comprimento  mm 1,200 1,500 1,800 2,000 2,400

Largura  mm 165 165 165 165 165

Perfis com 3,000 - 4,900 mm de comprimento

 SBW10F SBW12F SBW14F SBW16F

Peso  kg 9.5 11.4 13.3 15.2

Comprimento  mm 3,000 3,700 4,300 4,900

Largura  mm 165 165 165 165

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu
país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
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