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Especificações técnicas

LT 5005 LT 6005

Largura da per-
na do compacta-
dor de percus-
são: 153 mm/6
pol.

Largura da per-
na do compacta-
dor de percus-
são: 230 mm/9
pol.

Largura da per-
na do compacta-
dor de percus-
são: 230 mm/9
pol.

Largura da per-
na do compacta-
dor de percus-
são: 280 mm/11
pol.

Peso com depósitos vazios, kg/lb 60/132,3 61/134 68/149 69/151

Peso em funcionamento (EN500, incl.
óleo, ½ combustível), kg/lb

61/134 62/136,7 69/151 70/154

Marca do motor, tipo Honda, GXR
120

Honda, GXR
120

Honda, GXR
120

Honda, GXR
120

Potência do motor, kW/cv a rpm 1 2,8/3,75 a 3750 2,8/3,75 a 3750 2,8/3,75 a 3750 2,8/3,75 a 3750

Frequência de vibração, Hz/rpm 11,9/714 11,9/714 11,9/714 11,9/714

Amplitude, mm/pol. 54/2,1 54/2,1 67,7/2,7 67,7/2,7

Velocidade de funcionamento, m/min ou
pés/min 15-18 ou 49-59 15-18 ou 49-59 15-18 ou 49-59 15-18 ou 49-59

Capacidade do depósito de combustí-
vel, l/qts 3,0/3,2 3,0/3,2 3,0/3,2 3,0/3,2

Capacidade de óleo de motor*, l/qts 0,3/0,31 0,3/0,31 0,3/0,31 0,3/0,31

Consumo de combustível, l/h ou qts/h 0,9 0,9 0,8 0,8

Volume de óleo da perna do compacta-
dor de percussão, l/qts 0,6/0,63 0,6/0,63 0,9/0,95 0,9/0,95

Combustível*

Gasolina sem
chumbo, teor
máx. de etanol
de 10%

Gasolina sem
chumbo, teor
máx. de etanol
de 10%

Gasolina sem
chumbo, teor
máx. de etanol
de 10%

Gasolina sem
chumbo, teor
máx. de etanol
de 10%

Óleo de motor*
SAE 10W-30,
Classe SJ da
API

SAE 10W-30,
Classe SJ da
API

SAE 10W-30,
Classe SJ da
API

SAE 10W-30,
Classe SJ da
API

Óleo da perna do compactador de per-
cussão

SAE 10W-30,
Classe SJ da
API

SAE 10W-30,
Classe SJ da
API

SAE 10W-30,
Classe SJ da
API

SAE 10W-30,
Classe SJ da
API

* = Para mais informações e questões sobre este motor
específico, consulte o manual do motor ou o website do
fabricante do motor.

1 Conforme especificado pelo fabricante do motor. A potência nominal do motor indicado é a potência líquida
média (a um valor de rpm especificado) de um motor de produção típico do modelo de motor avaliado de
acordo com a norma J1349/ISO1585 da SAE. Motores produzidos em série poderão divergir deste valor. A
potência real do motor instalado no produto final dependerá da velocidade de operação, das condições am-
bientais e de outros parâmetros.
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Emissões de ruído e vibração LT 5005 LT 6005

Nível de potência sonora, dB(A) medidos 104 104

Nível de potência sonora, garantido LWA dB (A)2 106 106

Nível de pressão sonora ao nível do ouvido do utilizador,
LP, dB (A) 3

92 92

Nível de vibração, ahv, m/s2 4 6,4 6,4

Declaração de ruído e vibração
Estes valores declarados foram obtidos através de
testes laboratoriais de acordo com a diretiva ou as
normas indicadas e são adequados para comparação
com os valores declarados de outros produtos testados
de acordo com a mesma diretiva ou as mesmas
normas. Estes valores declarados não são adequados
para utilização em avaliações de risco e os valores
medidos em locais de trabalho individuais podem ser
superiores. Os valores de exposição reais e o risco de
danos sofridos por um utilizador individual são únicos e
dependem da forma como o utilizador trabalha, do
material onde o produto é utilizado, bem como do tempo
de exposição e da condição física do utilizador, e do
estado do produto.

2 Emissões de ruído para as imediações, medidas sob forma de potência sonora (LWA), segundo a norma EN
ISO 3744, em conformidade com a diretiva da CE 2000/14/CE. A diferença entre a potência sonora garantida
e medida é que a potência sonora garantida inclui também a dispersão no resultado da medição e as varia-
ções entre diferentes máquinas do mesmo modelo, de acordo com a diretiva 2000/14/CE.

3 Nível de pressão sonora L P em conformidade com as normas EN ISO 11201, EN 500-4. Incerteza KPA 3,5
dB (A).

4 Valor de vibração em conformidade com a norma EN 500‐4. Os dados comunicados relativamente ao nível
de vibração têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1,5 m/s2.
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Dimensões do produto LT 6005

A

D

F

G

E

B

C

A
Área de contacto da sapata
do compactador de percus-
são, m2/pés quad.

0,053/0,57 /
0,065/0,70 E

Altura, mm/pol.
1084/42,7

B
Comprimento da sapata do
compactador de percus-
são, mm/pol.

330/13 F
Largura da sapata do com-
pactador de percussão,
mm/pol.

230/9 / 280/11

C Comprimento, mm/pol. 726/28,6 G Largura, mm/pol. 345/13,6

D Altura do punho, mm/pol. 935/36,8
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