
ZAGĘSZCZARKA 25 kN

SM-03-665

• Wytrzymała, tłoczona płyta wibracyjna wykonana z 
jednego kawałka stali 12mm, zwiększa żywotność i 
zapewnia optymalne manewrowanie urządzeniem

• Specjalny uchwyt zwiększa komfort pracy i zmniejsza 
obciążenie operatora

• Wyjątkowa konstrukcja ramy chroni silnik i 
jednocześnie służy jako zaczep do przenoszenia 
maszyny

• Bezpieczeństwo pracy dzięki wysokiej jakości silnikowi 
z czujnikiem oleju

• Zestaw kół jezdnych ułatwia transport 
• Mata silikonowa do prac brukarskich

25 kN

108 kg

KOŁA 
TRANSPORTOWE

MATA 
SILIKONOWA

ERPATECH
ul. Bakaliowa 26,
05-080 Mościska

tel. (22) 431-05-00,
fax (22) 468-87-35
e-mail: biuro@erpatech.pl

Siła zagęszczania 25000 N

Wymiary płyty 560 x 520 mm

Liczba uderzeń 5500 1/min

Prędkość przesuwu 32 m/min

Głębokość zagęszczania 35 cm

Pojemność zbiornika 3,6 l

Waga netto 108 kg
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Pojemność 196 cm³

Moc 6,5 kM

Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowaSI
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Wymiary opakowania 
dł. x szer. x wys. 750 x 545 x 590 mm

Waga brutto 111 kg

WYPOSAŻENIE

• koła transportowe • mata silikonowa



Kilka słów o marce:
Marka SMART powstała w 2015 z  założeniem aby  

dostarcz yć dobre produkt y dla w ymagających 
r zemieślników.

Rok 2018 to zmiana naz w y marki na 365 SMART 
i dynamiczny roz wój asor t ymentu. 

W chwili obecnej w por tfolio marki znajdują się 
zagęszczarki do gruntu, agregat y prądot wórcze, 
wier tarki kolumnowe, pilarki stołowe, spawarka, 

gwoździarka oraz szeroka l ista akcesoriów do 
elektronar zędzi.

Dzięki szerszej palecie produktów i stabilnej 
jakości 365 smar t z yskuje  coraz większą 

r zeszę klientów oraz rozpoznawalność na r ynku 
nar zędziow ym.

System ekspoz ycji i  lepsze poznawanie potr zeb 
klientów poz walają na ciągłe doskonalenie 

naszej ofer t y.

ZAGĘSZCZARK
I SM

ART:

SM-03-155

SM-03-642

SM-03-655

SM-03-660

SM-03-350

13 KN/ 6.5 KM

11KN/ 5.5KM

13KN/ 6.5 KM

20 KN/ 6.5 KM

18.5 KN/ 5.0 KM


