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WALEC WIBRACYJNY MODEL XS123PD 

Nowy model walca wibracyjnego XS123PD wychodzi naprzeciw wysokim wymaganiom firm 
zajmuj¹cych siê:

- Budow¹ infrastruktury transportowej: autostrady, kolej, lotniska
- Budownictwem przemys³owym: magazyny, hale produkcyjne

Dziêki zastosowaniu ró¿nego typu rozwi¹zañ konstrukcyjnych zapewnia wysok¹ produktywnoœæ, 
najlepsz¹ wydajnoœæ zagêszczania oraz niezawodnoœæ.

Walec XS123PD standardowo wyposa¿ony jest w oko³kowanie bêbna. Rozwi¹zanie to 
znakomicie sprawdza siê przy zagêszczaniu materia³ów o du¿ej i œredniej spoistoœci. Ukoœnie 
skierowane ko³ki g³êboko penetruj¹ glebê i zapewniaj¹ jej gruntowne wzmocnienie. Niewielka 
powierzchnia czo³owa powoduje, ¿e si³a nacisku oddzia³uje punktowo, co pozwala uzyskaæ 
najwy¿sz¹ sprawnoœæ zagêszczania.

Dziêki masie eksploatacyjnej wynosz¹cej 13 ton walec 
marki XCMG doskonale radzi sobie podczas prac 
wymagaj¹cych szybkiego, jak i dok³adnego 
zagêszczania.

Model XS123PD wyposa¿ony jest w dwie amplitudy. 
Zastosowanie to pozwala dostosowaæ pracê walca do 
zmiany warunków roboczych takich jak: zmiana 
pod³o¿a czy metody zagêszczania przy jednoczesnym 
zachowaniu mocy maszyny i jakoœci zagêszczania. 
D z i ê k i  t a k i e m u  r o z w i ¹ z a n i u  w y d a j n o œ æ  
i produktywnoœæ walca pozostaje na tym samym 
poziomie.

www.xcmg.eu



WALEC WIBRACYJNY
MODEL XS123PD 
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DANE TECHNICZNE
Masa eksploatacyjna                                kg        13 000 
Nacisk osi na bêben                                  kg        7 700 
Nacisk osi na ko³a                                      kg        5 300 
Statyczne obci¹¿enie liniowe bêbna      kg/cm  31,5

ZAKRES PRÊDKOŒCI
Bieg I                                                            km/h  0~4.8
Bieg II                                                           km/h   0~10.4
Minimalny promieñ skrêtu                      mm      6  800

NAPÊD
Liczba cylindrów                                                      4
Moc znamionowa                                     kW      93
Znamionowa prêdkoœæ obrotowa           rpm

V      
2200
24Napiêcie

HAMULCE
Hamulec roboczy                                                     hydrauliczny
Hamulec postojowy                                                 mechaniczny/hydrauliczny
Hamulec bezpieczeñstwa                                      mechaniczny/hydrauliczny

STEROWANIE
Typ sterowania                                                         przegubowy
Sterowanie                                                                hydrauliczne

SYSTEM WIBRACJI
Typ wibracji                                                              statyczny hydrauliczny – zamkniêty 
Czêstotliwoœæ wibracji                              Hz         30/35
Nominalna aplituda                                  mm      1.6/0.8
Si³a wzbudzenia                                         kN        280/190

OPONY/BÊBEN/OKO£KOWANIE
Rozmiar                                                                     23.1-26-12R1TL
Ciœnienie powietrza                                   kPa       150~170
Liczba ko³ków                                                           130
Wysokoœæ ko³ków                                      mm      100

POJEMNOŒÆ ZBIORNIKA PALIWA           L           240
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