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  VEELZIJDIG



STERK EN ROBUUST IN GRONDWERK –  
DE GREPPELWALS MC 85 MET KNIKBESTURING.

VOORDELEN GREPPELWALS 

•  Watergekoelde Kubota 3-cilinder diesel-
motor  - innovatief, modern en krachtig. 
Voldoet aan de huidige emissievoorschriften 
(Stage V en TIER 4f).

•  Zuinig in gebruik:  
de Eco-modus schakelt de motor naar het 
stationaire toerental wanneer de afstands-
bediening niet wordt gebruikt. Dit beschermt 
het milieu en bespaart kosten door een laag 
brandstofverbruik.

•  Hoge operationele betrouwbaarheid en 
gebruiksgemak:  
de faalveilige radiografische afstandsbedie-
ning met een kleurenscherm spreekt voor 
zich.

•  Afstandsbediening en machine zijn altijd 
klaar voor gebruik, omdat een tweede 
batterij tijdens gebruik rechtstreeks op de 
machine wordt opgeladen.

•  Onderhoudsvriendelijk:  
de machinediagnose kan worden uitgevoerd 
via de afstandsbediening (bijv. motorkoe-
ling, gebrek aan olie of luchtfiltervervuiling).

•  Veiligheid voor de bediener:  
de machine stopt wanneer de afstand  
tussen de bediener en de machine kleiner is 
dan 2 m of groter dan 20 m.

•  Lange levensduur van de machine:  
de rollen zijn volledig afgedicht - dit voor-
komt schade door binnendringend water. 
Alle hydraulische slangen zijn schrobvrij en 
daarom op een veilige manier gelegd.

•  Eenvoudig onderhoud:  
het oliegesmeerde trilmechanisme garan- 
deert een lange levensduur.

•  Motor- resp. beschermkappen kunnen voor 
onderhoudswerkzaamheden wijd worden 
geopend en kunnen indien nodig worden 
vergrendeld.

•  Veelzijdig: 
de keuze tussen twee verdichtingscapaci- 
teiten (36 en 73 kN) maakt een universeel  
gebruik op bouwplaatsen mogelijk. Boven-
dien wordt in de automatische functie de 
trilling pas dan ingeschakeld wanneer een 
rijcommando wordt gegeven.

MEER DAN ALLEEN STANDAARD
•  Hydrostatische aandrijving

•  Trilmechanisme in beide rollen

• Vier schrapers per rol

•  Centraal hijsoog

• Sjorogen voor veilig transport

•  Tweede batterij voor de  
afstandsbediening

•  2 jaar fabrieksgarantie (optioneel  
verlengbaar tot maximaal 5 jaar)

Greppelwals MC 85 Afstandsbediening
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TECHNISCHE GEGEVENS:

De knikbesturing biedt voordelen bij 
het verdichten van ronde componenten 
zoals putdeksels. Een reeds verdichte 
grond wordt niet opnieuw openge-
scheurd door stuurbewegingen.

TOEPASSINGEN

Bodemverdichting in de aanleg van 
tuinen, rioleringen en pijpleidingen. 
Verdichting van zware bodems, in 
greppels en bij weinig bewegingsruim-
te,  verdichting van funderingslagen.

Type MC 85

Bedrijfsgewicht volgens CECE, kg 1622

Werkbreedte, cm 82

Centrifugaalkracht, kN 73 / 36

Frequentie, Hz 42

Motor
Kubota D1005 

3-cilinder motor, watergekoeld

Motorvermogen, max., kW (PS) 17,5 (24)

Motorvermogen 
bij bedrijfssnelheid

14,3 (19,6) bij 2.600 
kW (PS) bij tpm

Brandstofverbruik L/h 3,1

Werksnelheid, km/h 1,4

Rijsnelheid km/h 3,1

Afmetingen (L x B x H), cm 202 x 82 x 130
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