TR 2000-HRM
Åkbar glättare
Bensindrift

Åkbar glättare för större ytor, avsedd
för planing och glättning av färska
betonggolv.
Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga
och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra,
vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.
• Lättstyrd, smidig och välbalanserad glättare för optimal
betongbearbetning
• Högt max arbetsvarvtal ger en effektiv och snabb
bearbetning av den färska betongen
• Är utrustad med Hondas driftsäkra och miljövänliga
bensinmotor GX690.
• Tack vare den höga körpositionen har operatören god
översikt över arbetet under hela processen och arbetspasset
• Den överdimensionerad chassisramen skyddar effektivt
det roterande arbetsverktyget från hårda stötar samt
oönskade skador på utrustningen

TEKNISKA DATA

TR 2000 HRM

Honda GX690, 2-cylindrig,
luftkyld 4-takts motor
18 kW (24 hk)
Motoreffekt
3600 rpm
Varvtal, (utgående axel,motor)
max. 165 rpm
Varvtal (bladkors)
15 liter
Bränslevolym
15 liter
Vattenvolym
285 kg
Vikt, netto (utan vatten och bränsle)
Motor, bensin

Dimensioner:
Diameter skyddskåpa
Diameter glättningsblad
Diameter planingsskiva
Helkroppsvibrationer enligt ISO 2631
Garanterad ljudeffektnivå, Lwa
Ljudtryck vid operatör, OP

2000 x 1000 mm
1905 x 935 mm
1920 x 950 mm
X-0,6m2,
Y-0,4m2, Z-0,25m2
104 dB (A)
88 dB(A)

• Fyra LED-strålkastare täcker effektivt alla vinklar och
ger ett utmärkt ljus runt hela maskinen
• Dubbla vattensprinklers som används vid snabb uttorkning av betongen.

• Konstruerad för att underlätta åtkomlighet till vitala
servicepunkter. Innebär att maskinägaren uppmuntras att
sköta det viktiga underhåll och servicearbetet
• En enkel, stark och lättanvänd transportanordning finns
som tillval.

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat
enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och
produkterna finner du på vår hemsida; www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.
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• Utrustad med Swepac`s unika bladlåsningsystem.
Samma system som finns på de handhållna glättarna.
Inga verktyg erfordras vid byte, endast 1 sprint per
bladaxel som enkelt lossas utan verktyg.

