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RD 12
Rolos Compactadores Tandem

Rolos de elevado desempenho oferecem excelentes resultados de compactação

O rolo de uma tonelada da série RD 12 inclui tração aos dois tambores e direção articulada para um controlo extremamente preciso.
O tambor dianteiro vibratório com o tambor traseiro estático dá um acabamento de qualidade ao asfalto. Um desempenho geral
excepcional do rolo e uma frequência elevada do excitador permitem uma compactação a uma velocidade superior, garantindo,
mesmo assim, uma cobertura plana e resultados excelentes.

A unidade de fácil manobrabilidade garante uma compactação precisa junto a obstáculos.
O sistema de água pressurizada garante um fluxo constante de água. Um temporizador de oito posições permite ao operador
ajustar o fluxo de água, conforme as condições.
A plataforma traseira e o capô dianteiro oscilam para facilitar o acesso e a manutenção da máquina.
O rolo oferece níveis reduzidos de ruído; as unidades funcionam mais suavemente que as máquinas da concorrência da mesma
classe.
Ideally suited for compaction of granular base surfaces and finish layers on road repairs, driveways, parking lots and and any
asphalt surface.
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Dados técnicos

RD12-90 RD12A-90

Dados de funcionamento 

Peso operacional c/ operador de 175 lb kg 1.220 1.220

C x L x A  mm 1825 x 1035 x 2300 1825 x 1035 x 2300

Largura das ligaduras  mm 900 900

Diâmetro de ligaduras  mm 560 560

Área lateral livre Direita mm 44 45

Área lateral livre Esquerda mm 89 89

Saliência Direita mm 399 400

Saliência Esquerda mm 208 208

Força centrífuga Dinâmico/tambor kN 15 15

Frequência  Hz 70 70

Frequência de vibração  Hz 70 70

Carga linear Estático (dianteira/traseira) N/mm 4.9 / 7.1 4.9 / 7.1

Carga linear Dinâmico (dianteira) N/mm 16.8 16.8

Velocidade de marcha Em frente km/h 8,7 8,7

Velocidade de marcha Para trás km/h 8,7 8,7

Potência de superfície Área m²/h 7.830 7.830

Capacidade de subida Máximo % 30 30

Raio de viragem Exterior mm 2.451 2.451

Dados do motor 

Tipo de motor arrefecido a ar, 2 cilindros, motor a
gasolina

arrefecido a ar, 2 cilindros, motor a
gasolina

Fabricante do motor Wacker Neuson Honda

Cilindrada  cm³ 653 688

Rotação Velocidade de operação 1/min 3.100 3.100

Potência operacional Taxa máx. a 3600 rpm kW 15,3 15,1

Consumo de combustível  l/h 6 6

Conteúdo do reservatório Combustível l 23 23

Conteúdo do reservatório Água l 100 100
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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.
Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.


