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IMPACTOR 2OOO
Na gytel jes ítményíí repesztés, tö rés, tömörítés

|MPAoToR 2000 a soko|da|ú
,,kocka henger"

Az |MPACToR 2000 egy többcé|ú
eszkoz nagy tömegű fö|dmunka tÖmö-
rítésére Valamint kü|onböző beton és
aszÍalt burko|atok reDesztésére i||etve
törésére' Az |MPACToR 2000 extrém
dinamikus ütőeÍeje képessé teszi
nagy termelékenységű tömörítő i||etve
törő Íe|adatok e|Végzésére röVid átÍu.
tási időVe|. AZ ImDactoÍ 2000 |orrada|-
mian új működési e|VéVel' teljesíimé-
nyéVe| Veté|ytárs né|kü|i a piacon.

|MPAoToB 2000 - egyszerű és
hatékony működés

Az |MPACTOR 2000 működési e|Ve
egyszerű de halékony: a berendezés
|e|ke egy kü|ön|egesen kia|akított 9'5

tonna tömegű ',kocka alakú hengel'. A
,,kocka hengel'gördÜ|és kÖzben a Íor-
gási i||etve he|yzeti energiájál egy ru-
gós mechanizmus segítségéVe| ala-
kítja dinamikus ütőerőVé, meIynek
nagysága a Vontatási sebességge|

szabá|yozható' A gyakor|atban az op.
timá|is mUnkasebesség 5-12 kmih.
Átá|Iáshoz, munkahelyi mozgatáshoz
a henger egy hidrau|ika segítségéve|
szá|l Ítási he|yzetbe eme|hető.
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IMPACTOR 2OOO
A|ka!mazási területei

Beton pályaszerkezetek',crack
and seat'' |eÍiltető Íepesáése

Az IMPACTOR 2000 alkalmas beton
útpá|ya szerkezetek utó|agos aszfa|-
tozása e|őtti ..crack and seaf' |eÜ|tető
repesáésére a di|atációs mozgások
minimaIizá|ásáÍa.

BehoÍdott kő
tömörítő törése

Az |MPAoToB 2000 buÍko|at a|aook
készítéséné| |ehetőVé teszi nagymé-
retű köVek direK behordását és a
helyszínen egy |épésben |örténő töré.
sét és tömörÍtését'

Vasbeton burkolatok
szétválasáó bontása

széfuá|asáó bontás során a vasbeton
a|kotórészeire törhető és a betonvas
egyszeríien e|táVo|Ítható.

Nagy teliesítményű
mély lalajtömörítés

Az lMPAcToR 2000 a ta|aitömöIíté-
sékné| megszokottná| sokkal nagyobb
terítési és tömörítési Vastagságok
e|érését teszi lehetővé.

AszÍa|t és betonpá|ya szerkezet
törés. bontás

A gyakor|alban aszfa|t és betonpá|ya
szerkezetek bontása 30 cm Vastagsá-
gig igen nagy terme|ékenységgel vé.
gezhető el'

Ta|aie]ózió és nedvésség
keze|és

Az |MPACToR 2000 Íogazott gréder.
|apja képes a betömöÍített fe|ü|et e|si-
mí|ására il|éfue a Íelső ré|egek Íe|lazí-
tására ta|aiszárÍtás érdekében.
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Tijnl öIítósi vastagsi lg

30 cn1 ,15 cm 60 cln 75 cnr 90 crn

Tömörítési teljesítmény m./(ira

1 -+(xl0 6000 8000 10000 11000

l 2000 3000 ,1000 5000 6000

6 1350 20(x) 1650 .l.r{x) 3950

ll 1000 1500 2000 1500 3000

A szÜkséges hengerjárat szám a ta|aifaita, a nedvesség tarta|om és az e|őírt tömörségi Íok Íüggvénye
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Az egy rétegben kiteríthető és betömöríthető Vastagság egyes agyagtaIajok- - ,k
ban max. 60 cm, kü|önbözó homokos kavics ta|ajokban max. 120 cm |ehet. t. Inreco Hungary Kft"

Törökbá|int 2045, Pf.: 90
Tel.: (23) 422-175
Fax: (23)421-889
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Impactor

A HATÉKONY TÖMÖRÍTÉSI MÉLYSÉGEKA HATÉKONY TÖMÖRÍTÉSI MÉLYSÉGEK A TÖMÖRÍTÔ HENGER ÜTÔHATÁSAA TÖMÖRÍTÔ HENGER ÜTÔHATÁSA

A tömörítô munka teljesítménye 
(Qd) a következôképpen számolható ki:

Qd=
W·l·s

p
ahol:

W = tömörítési szélesség (m)

l = rétegvastagság (m)

s = sebesség (km/h)

p = ütések száma

t = a fellazított/tömörítettlen vastagság
R = a gördülô él sugara
A henger szélessége 1,5 m x 1,5 m

GÖRDÜLÔ
ÉL

TÖMÖRÍTÔ, ÜTÔ FELÜLET

HALADÁSI
IRÁNY

(m3/h)

1,5 m

x 4x

1,5 m

Rt

A TÖMÖRÍTÉSI TELJESÍTMÉNYA TÖMÖRÍTÉSI TELJESÍTMÉNY

A HOSSZMETSZETI RAJZAA HOSSZMETSZETI RAJZA

HENGERJÁRATOK HATÁSA A TÖMÖRÍTÉSI MÉLYSÉGREHENGERJÁRATOK HATÁSA A TÖMÖRÍTÉSI MÉLYSÉGRE

A HENGERJÁRATOK ÁTFEDÉSI RAJZAA HENGERJÁRATOK ÁTFEDÉSI RAJZA

A TÖMÖRÍTÉS FESZÜLTSÉGÁBRÁIA TÖMÖRÍTÉS FESZÜLTSÉGÁBRÁIA HENGER KERESZTMETSZETI RAJZAA HENGER KERESZTMETSZETI RAJZA

2,5 m

2,0 m

1,0 m
700 mm

500 mm 300 mm

KÖVÉR
AGYAG

HOMOK BÁNYA
MEDDÔ

BAUXITOS
ISZAP

FÖLD
TÖLTÉS

SZEMCSÉS
ANYAGÚ
TÖLTÉS

2,555

2,300

1,500

Impactor

Fellazított,
tömörítetlen talaj

szintje

Tömörített talaj
szintje

A henger egyensúly helyzetben

KERESZTMETSZETI NÉZET

FelszínKövetkezô járatokAz elsô
hengerjárat

Az utolsó
járat

Ideális
rétegvastagság

Alsóbb rétegek

A szürke terület mutatja a tömörített talajt

Ütô
hatás

Impactor

Keréknyom
Tömörítô
ütések
felülete

Felszín

Haladási
irány

Felülnézet Hosszmetszet
Az azonos

feszültségû,
tömörítettségû

zónák

Haladási irány

Ü T Ô H A T Á S

Impactor


