310 Maszyny Budowlane OK_okladka 11-09-21 12:28 Strona 1

Maszyny
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PL 2011/09 DYSTRYBUCJA W POLSCE ARIES POWER EQUIPMENT

Szanowni Paƒstwo! Bardzo dzi´kujemy za zainteresowanie naszymi
produktami. Ze swej strony dok∏adamy wszelkich staraƒ aby
zapewniç aktualnoÊç i dok∏adnoÊç informacji zawartych w tym katalogu. Pragniemy poinformowaç, ˝e ze wzgl´du na ciàg∏e udoskonalanie produktów przez producentów nie ponosimy odpowiedzialnoÊci w zwiàzku z treÊcià katalogu i informacje w nim zawarte
nie sà wià˝àce, a ich charakter jest wy∏àczenie informacyjny,
w szczególnoÊci nie stanowià one oferty w rozumieniu prawa
cywilnego. Niniejszy katalog nie zawiera ˝adnego przyrzeczenia lub
gwarancji, tak˝e odnoÊnie aktualizacji, korekcji, uzupe∏nienia i jakoÊci
informacji. Wszystkie informacje zawarte w tym katalogu, jak
równie˝ opisane produkty i us∏ugi mogà byç bez wczeÊniejszego
zawiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez Aries Power
Equipment Sp. z o.o. TreÊç i zdj´cia u˝yte w katalogu sà wy∏àcznà
w∏asnoÊcià Aries Power Equipment Sp. z o.o. Znak towarowy
„HONDA”, a tak˝e jej produkty, logo, symbole i slogany sà
w∏asnoÊcià Honda Motor Co. Nieuprawnione u˝ywanie tych znaków
towarowych jest surowo zabronione.
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TV6 DX

UBIJAKI WIBRACYJNE

Po raz pierwszy mamy przyjemnoÊç
przedstawiç Paƒstwu całkowicie nowà
seri´ skoczków firmy HITACHI.
Konstruktorzy nowej serii ZV nadali
maszynom całkowicie nowy, nowoczesny design przy jednoczeÊnie lepszych
parametrach wydajnoÊciowych oraz
ergonomii pracy maszyn.

ZV65R(H) – uniwersalny ubijak wibracyjny o wadze 65kg. Idealnie dobrane
parametry robocze pozwalajà osiàgnàç
wysoki stopieƒ zag´szczenia gruntu
wymagany. Niski poziom wibracji na
ràczce operatora oraz łatwoÊç obsługi
czyni z niego narz´dzie dla firm instalatorskich, drogowych i budowlanych.

Oferowane przez nas ubijaki wibracyjne
przeznaczone sà do prac zag´szczajàcych: gliny, iłów gdzie wymagany jest
wysoki stopieƒ zag´szczenia. Dzi´ki
swoim niewielkim rozmiarom i zwartej
budowie idealnie nadajà si´ do pracy
w wykopach oraz podczas naprawy
i konserwacji dróg.

ZV75R(H) – uniwersalny ubijak wibracyjny wa˝àcy 76kg przeznaczony do
prac zag´szczajàcych w trudno dost´pnych miejscach. Idealnie rozło˝ona siła
ci´˝koÊci oraz wysokie parametry po zwalajà osiàgnàç wysoki stopieƒ zag´szczania gruntu wymagany przy pracach naprawczych dróg i poboczy.

ZV55R(H) – lekki ubijak wibracyjny
o wadze 63kg przeznaczony do zag´szczania podło˝a ziemnego w wyko pach, kanałach lub pracach zwiàzanych
z zabudowà rur i przewodów. Niski
poziom wibracji na ràczce operatora oraz
łatwoÊç obsługi czyni z niego narz´dzie
dla firm instalatorskich i wodociàgowych.

ZV85R(H) – ci´˝ki ubijak wibracyjny
wa˝àcy 84kg przeznaczony do za g´szczania gruntu, dróg i poboczy.
Maszyna nap´dzana jest mocnym silnikiem GX120 (3,5KM). Doskonale
sprawdza si´ w wykopach i kanałach,
wsz´dzie tam, gdzie wa˝na jest wysoka
wydajnoÊç w połàczeniu z wysokim
stopniem zag´szczenia gruntu.
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Maszyny do robót drogowych / str. 3

Podwójny system filtrowania
Wst´pny filtr powietrza zwi´ksza
filtracj´ oraz czas pracy
filtra zasadniczego

Mniejsze wibracje na ràczce
Zastosowany unikalny system
brokerów obni˝a wibracje i podnosi
komfort pracy operatora

Ergonomia i bezpieczeƒstwo
Centralne poło˝enie elementów
sterowania podwy˝sza jakoÊç
i bezpieczeƒstwo obsługi

Nowoczesny system osłon
Dodatkowe osłony ochraniajà silnik
i czynià maszyn´ bardziej kompaktowà

Wziernik oleju
Pozwala na bie˝àco monitorowaç
jakoÊç i poziom oleju w stopie

Zwi´kszona wysokoÊç skoku
Zapewnia mocniejsze uderzenie
oraz wi´kszy posuw maszyny
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UBIJAKI WIBRACYJNE

ZV65R(H)

ZV55R(H)

MODEL

ZV55R(H)

Waga [kg]

63

Si∏a uderzenia [kN]

16-28

Cz´stotliwoÊç wibracji [Hz]
Skok [mm]

26-43

Wymiary stopy [mm]

335x250

Silnik 4-suwowy

Honda GX100U

Filtracja powietrza

filtr podwójny

PojemnoÊç skokowa [cm3]
Moc silnika [kW] (KM)

11,2

przy 3600 obr/min

93
2,1 (2,8)

PojemnoÊç zbiornika paliwa [l]

2,7

Zu˝ycie paliwa [l/godz.]

0,8

przy 3600 obr/min

Wymiary: d∏.xszer.xwys. [mm]

715x352x1050
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ZV85R(H)

ZV75R(H)

ZV65R(H)

ZV75R(H)

ZV85R(H)

65

76

84

20-36

24-43

26-47

11,2

11,2

11,9

39-59

30-62

43-55

333x250

335x280

335x280

Honda GX100U

Honda GX100U

Honda GX120U

filtr podwójny

filtr podwójny

filtr podwójny

93

93

118

2,1 (2,8)

2,1 (2,8)

2,6 (3,5)

2,7

2,7

2,7

0,8

1,2

1,5

715x352x1050

715x360x1050

837x410x1106

310 Maszyny Budowlane OK_srodek 11-09-21 12:10 Strona 6

TPD 110

ZAG¢SZCZARKI P¸YTOWE

W ofercie Aries mo˝na znaleêç szerokà gam´ zag´szczarek wibracyjnych
o wadze do 110 kg. Oferowane przez
nas maszyny przeznaczone sà do prac
zag´szczajàcych piasku, ˝wiru i innych
gruntów niespoistych. Zastosowanie
p∏yty poliuretanowej pozwala na za g´szczanie kostki brukowej, a dzi´ki
zastosowaniu zbiornika na wod´ ofe rowane przez nas maszyny stajà si´
idealnym narz´dziem do prac asfaltowych podczas ∏atania nawierzchni:
TPD50 – lekka zag´szczarka gruntu
przeznaczona do pracy w trudno
dost´pnych miejscach. Idealna do
zag´szczania piasku, ˝wiru i innych
gruntów niespoistych oraz do bruko wania.
TPD60 – kompaktowa zag´szczarka
gruntu przeznaczona do zag´szczania
gruntów niespoistych i brukowania.

Idealne dobrane parametry pozwalajà
osiàgnàç wysoki stopieƒ zag´szczenia.
BULLY90 – uniwersalna zag´szczarka wibracyjna. Idealna do zag´szczania piasku, ˝wiru oraz innych gruntów
niespoistych. Zastosowanie p∏yty poliuretanowej pozwala na zag´szczanie
kostki brukowej, a zbiornika na wod´
asfaltu.
TPD110 – uniwersalna zag´szczarka
gruntu z centralnie po∏o˝onym wibratorem. Idealna do pracy przy kraw´˝nikach i Êcianach oraz innych trudno dost´pnych miejscach. Posiada
najwy˝szà si∏´ wymuszajàcà spoÊród
obecnie dost´pnych na rynku zag´szczarek. Wieloletnie doÊwiadczenie
w projektowaniu oraz produkcji lekkich zag´szczarek sprawia, ˝e maszyny te pracujà bezawaryjnie na ca∏ym
Êwiecie.
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System t∏umienia drgaƒ
Obni˝a poziom drgaƒ na ràczce
do minimum

Wibrator
Specjalnie wyprofilowany kszta∏t
wibratora zwi´ksza jego wydajnoÊç

P∏yta
Stalowa u˝ebrowana p∏yta
o bardzo du˝ej odpornoÊci
na Êcieranie

Niklowana ràczka
Ergonomiczny kszta∏t ràczki
zwi´ksza komfort pracy operatora

Hermetyczna os∏ona
Zapobiega dostawaniu si´
py∏ów i piasku
(modele: TPD 50, TPD 60)

Profesjonalny silnik
Zapewnia p∏ynnà prac´
w ekstremalnych warunkach
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ZAG¢SZCZARKI P¸YTOWE

TPD 60

TPD 50

MODEL

TPD 50

Waga [kg]

55

Si∏a wymuszajàca [kN]

8,5

Cz´stotliwoÊç wibracji [Hz]

92

WydajnoÊç [m2/h]

374-442

Wymiary p∏yty [mm]

526x340

Silnik

GX 120

Typ silnika

4-suwowy

PojemnoÊç skokowa [cm3]
Moc silnika [kW] (KM)

przy 3600 obr/min

118
2,6 (3,5)

PojemnoÊç zbiornika paliwa [l]

2,5

Zu˝ycie paliwa [l/godz.]

1,0

przy 3600 obr/min

PojemnoÊç miski olejowej [l]
Wymiary: d∏.xszer.xwys. [mm]

0,6
921x340x820
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TPD 110

Bully 90

TPD 60

Bully 90

TPD 110

64

90

110

10,8

18

22,6

92

102

102

432-475

650-750

676-780

529x360

595x500

650x520

GX 120

GX 160

GX 160

4-suwowy

4-suwowy

4-suwowy

118

163

163

2,6 (3,5)

3,6 (4,8)

3,6 (4,8)

2,5

3,6

3,6

1,0

1,4

1,4

0,6

0,6

0,6

923x360x820

1030x500x1050

1070x520x900
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Sharky 500

PRZECINARKI WÓZKOWE

Aries oferuje swoim Klientom szerokà
gam´ przecinarek do nawierzchni
o Êrednicy tarcz do 500 mm i g∏´bokoÊci ci´cia do 180 mm. Wszystkie
maszyny nap´dzane silnikami o mocy
od 4,8 KM do 11 KM. Przeznaczone sà
do wykonywania ci´cia ró˝nego
rodzaju nawierzchni twardych takich
jak asfalt, beton itp.
SHARKY350 – lekka przecinarka
drogowa przeznaczona do ci´cia
ró˝norodnych nawierzchni twardych.
Idealnie dobrane parametry maszyny
chronià tarcz´ przed przyspieszonym
zu˝yciem oraz pozwalajà zoptymalizowaç wydajnoÊç ci´cia.

Zastosowanie mocniejszego silnika
(SHARKY351) zwi´ksza wydajnoÊç
i kultur´ pracy maszyny.
SHARKY400 – uniwersalna przecinarka drogowa przeznaczona zarówno do g∏´bokich ci´ç dylatacyjnych
oraz do drobnych prac wykoƒczeniowych i naprawczych.
SHARKY500 – du˝a przecinarka
drogowa przeznaczona do ci´˝kich
prac zwiàzanych z ci´ciem dylatacji.
Zastosowanie niezwykle mocnego
11-konnego silnika pozwala wykonywaç szerokie ci´cia przy zastosowaniu
dwóch tracz jednoczeÊnie.

Uwaga: HONDA dokona∏a zmian metod pomiarowych (charakterystyk) swoich
silników. Honda jest pierwszym producentem silników przemys∏owych, który przedstawia nowy sposób pomiaru mocy Net kW (KM) zgodnie z normà (SAE) J1349. Zmiana
sposobu pomiaru oznacza, ˝e silnik jest testowany ze standardowym filtrem powietrza
i t∏umikiem. W zwiàzku ze zmianà normy nie nastàpi∏a ˝adna zmiana techniczna i nasi
klienci otrzymujà silniki o tej samej mocy i jakoÊci jakie do tej pory by∏y produkowane.
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Maszyny do robót drogowych / str. 11

Centralna regulacja
P∏ynna regulacja g∏´bokoÊci ci´cia
w zasi´gu r´ki

Wskaênik g∏´bokoÊci ci´cia
Mo˝liwoÊç p∏ynnego monitorowania
g∏´bokoÊci ci´cia

Uchwyt transportowy
Umo˝liwia ∏atwy transport maszyny
przy pomocy dêwigu, koparki itp

Stalowy zbiornik na wod´
Du˝y 37 litrowy zbiornik odporny
na wszelkie uszkodzenia mechaniczne
zapewniajàcy d∏ugà prac´
bez koniecznoÊçi uzupe∏niania

Stabilne podwozie
Spawana mocna konstrukcja
wyposa˝ona w 4 u∏o˝yskowane ko∏a

Bezpieczeƒstwo pracy
Wyłàcznik bezpieczeƒstwa oraz
czujnik poło˝enia osłony zwi´kszajà
bezpieczeƒstwo pracy operatora
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PRZECINARKI WÓZKOWE

Sharky 350 / Sharky 351

MODEL

Sharky 350

Waga [kg)

54

Maksymalne obroty ostrza [obr/min]

3100

Ârednica ostrza [mm]

300-350

G∏´bokoÊç ci´cia [mm]

115

Silnik

GX 160

Typ silnika

4-suwowy

PojemnoÊç skokowa [cm3]
Moc silnika [kW] (KM)

przy 3600 obr/min

163
3,6 (4,8)

PojemnoÊç zbiornika paliwa [l]

3,6

Zu˝ycie paliwa [l/godz.]

1,4

przy 3600 obr/min

PojemnoÊç miski olejowej [l]
Wymiary: d∏.xszer.xwys. [mm]

0,6
960x450x820

S
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Sharky 400 / Sharky 500

Sharky 351

Sharky 400

Sharky 500

54

85

90

3100

2800

2200

300-350

300-400

350-500

115

130

180

GX 200

GX 270

GX 390

4-suwowy

4-suwowy

4-suwowy

196

270

389

4,1 (5,5)

6,0 (8,0)

8,2 (11,0)

3,6

6,0

6,5

1,7

2,5

3,7

0,6

1,1

1,1

1000x500x920

1000x500x920

960x450x820
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Aries Power Equipment Sp. z o.o.
Centrum Bronisze
ul. Poznaƒska 81A, 05-850 O˝arów Mazowiecki
tel.: 22 722 37 63, tel. kom.: 500 056 716
fax: 22 722 32 07, e-mail: koparki@airman.com.pl

www.airman.com.pl
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ZAG¢SZCZARKI P¸YTOWE

do

39

%
Redukcja drgań mniej
Standardowy model

Bully

6,3 m/s2
3,9 m/s2*

*Dotyczy modelu BULLY 90

NEW

Nowy, ∏atwy w u˝yciu
wózek transportowy (opcja)

Rama chroniàca silnik
oraz integralny uchwyt
do podnoÊnika

Zalecamy stosowanie oryginalnych cz´Êci i podzespo∏ów z symbolem
Honda Orginals Parts (Oryginalne Cz´Êci Honda), dla zachowania
gwarantowanej jakoÊci produktów Honda.
Wi´cej na stronie

mojahonda.pl
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NOTATKI
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Ubijaki wibracyjne seria ZV

ZV65R(H)

siła uderzenia 10%

wibracje na ràczce 40%

wysokoÊç skoku 85%

koszty eksploatacji 30%

pr´dkoÊç posuwu 40%

poziom hałasu 10%

ZV75R(H)

ZV85R(H)

ZV55R(H)

