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começa a acção tamping. Peso da máquina e força forte compressão Primavera 

sinergicamente produzir impacto poderosa força em pé.     

 

1.4 APLICATIVO 

Com as vantagens do pequeno e leve ainda capaz de entregar múltiplos força do impacto 

forte, o uso da máquina pode ser categorizado em três grandes categorias. Eles são: 

a. Construção 

- Compactação de aterramento em torno da Fundação e formulários. 

- Compactação de sub-grades debaixo de fundamentos. 

- Preparação de base para trabalhos concretos como lajes, freios e sarjetas. 

b. Utilitários 

- Preparação de base para as condutas 

- Compactação ao redor e sobre condutas 

c. Compactação de cabo e tubo de trincheiras e em torno de pólos de utilitários 

Municípios  

                -      Preparação de base para trabalhos de reparação em ruas, rodovias e calçada 

1.5 AVISO PARA APLICAÇÃO INCORRECTA E ABUSO 

Por favor, não use o Malho nos seguintes casos. Ele pode causar danos à máquina e ou 

prejuízo para o usuário ou ambiente porque a máquina é susceptível de ser 

desequilibrada. 

a. Fundação de pilha  

b. Solo duro excessivamente compactado em condição normal  

c. Encosta íngreme banco 

1.6 ESPECIFICAÇÃO 
Tabela 1: Compactadores pilão especificação 

ModelO CT-73P-2A 
Dimensão total (mm) 720L x 415B x 1045H 
Tamanho do calçado (mm) 280 x 300 
Golpes por minuto. 640~680 
Força do impacto (kg) 13,7 KN (1.400 kgf) 
Saltar traçado (mm) 50 to 75 
Capacidade do tanque de combustível (L) 2 
Embreagem Automático centrífugo 
Peso operacional (kg) 73 
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Tabela 2: especificação de motor 

 
Modelo ROBIN EH12-2D 
Tipo Refrigerado a ar, 4 tempos, motor diesel 
Deslocamento de pistão Informações no manual de fabrivante 
Saída contínua Informações no manual de fabrivante 

 
Saída máxima Informações no manual de fabrivante 
Direção de rotação Informações no manual de fabrivante 
Lubrificante SE a classe, SF ou grau superior, SAE # 30, 40 ou óleo do 

motor multi-grade 
Combustível Automobile GASOLINA 
Sistema de partida Recolhimento Starter 
Peso seco Informações no manual de fabrivante 
Dimensão comprimento x 
largura x altura 

Informações no manual de fabrivante 

Saída de Max Spark Plug Informações no manual de fabrivante 
 

 
 
2.0 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 
Esta seção descreve as coisas básicas para tomar nota quando KOMPAK CT-73P-2A 

pilão é para ser usado no trabalho. Esta unidade é design para compactar vários tipos de 

solos. É uma máquina poderosa e produtiva, doravante segurança e cuidado devem ser 

levados a sério enquanto manipula-lo ou prejuízo grave (que, em alguns casos, pode 

causar a morte), danos materiais ou ambos podem resultar.  

 
Este símbolo alerta de segurança identifica mensagem de segurança importante 

em todo este manual. Por favor, leia cuidadosamente e siga as instruções ao 

símbolo aparecer em qualquer do parágrafo. 

 

 

 

 

 

 


