
Stopy wibracyjne 62–82 kg
ACR 60 / ACR 68 / ACR 70 D
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Zagęszczanie



 
 
Siła w połączeniu z komfortem pracy 



 

Trzy opcje mocy dla każdego rodzaju robót
 

Moc, wydajność, komfort obsługi, 
ergonomiczna konstrukcja oraz przydatne 
opcje pracy sprawiają, że stopy wibracyjne 
firmy Ammann są optymalnymi urządzeniami 
zagęszczającymi na różnego rodzaju 
budowach. Zastosowanie znajdują podczas 
budowy kanałów i wykopów, podczas 
prac wykonywanych w piwnicach i halach, 
jak również podczas wykonywania prac 
naprawczych na ulicach i drogach. Nasze 
stopy wibracyjne gwarantują efektywną pracę 
w najtrudniejszych warunkach, również na 
małych powierzchniach. 

Trzy silne charaktery 

Skoczki Ammann ACR 60 oraz ACR 
68 zostały skonstruowane zgodnie 
z najnowszymi wymogami ekologicznymi. 
Dla zoptymalizowania parametrów maszyny 
zastosowano benzynowy silnik czterosuwowy 
Honda GX 100 (z czujnikiem niskiego 
poziomu oleju) oraz gaźnik ze zintegrowaną 
pompą przyspieszającą. Silnik ten cechuje 
niska emisja spalin - spełnia on surowe normy 
EPA Tier III (jest to szczególnie ważne podczas

 

Maszyny uniwersalne     

zastosowania w ograniczonych 
powierzchniach z małą cyrkulacją powietrza), 
jest odporny na zanieczyszczenia paliwowe 
oraz – dzięki metalowej osłonie – również na 
uderzenia.
Wysoka wydajność zagęszczania i szybkość 
pracy, ciężar 62 lub 68 kg, nisko osadzony 
punkt ciężkości dzięki dolnemu usytuowaniu 
silnika sprawiają, że obie te stopy są 
wyjątkowo solidne i ergonomiczne.
Nowoczesny uchwyt prowadzący z opcją 
ustawienia wysokości i zminimalizowanymi 
wibracjami, powiększony zbiornik paliwa 
(więcej niż 3 litry)zapewnia komfort pracy . 
Wydłuża czas pracy – ogranicza ilość przerw. 
Różne szerokości stóp od 160mm do 330mm 
dają użytkownikowi szerokie spektrum 
zastosowania.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na liczne 
przydatne opcje – do tej pory częściowo 
niedostępne na rynku:

• obniżenie wysokości o ok. 10 cm dzięki 
płycie aptacyjnej (np. do prac pod 
rozporami szalunków)

• separator cyklonowy do filtra powietrza 
(5-krotnie przedłuża żywotność filtra 
powietrza)

• wskaźnik przeglądu filtra powietrza

• licznik motogodzin ze wskaźnikiem 
prędkości obrotowej i kontrolką wymiany 
oleju

Stopa wibracyjna z silnikiem Diesel ACR 70 D 
ma wytrzymałą i silną konstrukcję oraz wagę 
83 kg; nadaje się szczególnie tam, gdzie 
potrzebne jest szybkie i pewne zagęszczanie. 
ACR 70 D,podobnie jak duże maszyny, 
pracuje na olej napędowy.



Wystarczająco duży filtr powietrza opcjonalnie z cyklonowym separatorem powietrza i wskaźnikiem serwisowym. 
Separator 2-5 – krotnie zwiększa żywotność filtra.

zintegrowany separator ieczyszczeń

Opcjonalne obniżenie

 

Elastyczność zawarta w cenie

Opcjonalne obniżenie o ok. 10 cm
poprzez zastosowanie adaptera

Optymalna ergonomia dzięki możliwości ustawienia wysokości uchwytu prowadzącego.



Mocny, wytrzymały system oparty 
na jednej sprężynie

Dodatkowe rączki do łatwego 
załadunku/rozładunku

Dodatkowy uchwyt do łatwego 
załadunku/rozładunku

Najnowszy gaźnik membranowy 
z pompa przyspieszającą 
optymalizuje parametry maszyny

Izolacja wibracji: elastyczna 
pozycja uchwytu prowadzącego
niweluje dyskomfort użytkownika

Dobra zwrotność dzięki 
krótszemu uchwytowi 
prowadzącemu

Latwy transport: centralnie 
ulokowane jednopunktowe 
zawieszenie

Wytrzymała stopa wykonana 
z wysokogatunkowego tworzywa 
sztucznego ze zintegrowaną płyta 
stalową. Opcjonalnie: boczna 
osłona z blachami stalowymi

powiększony i ulepszony zbiornik 
paliwa ze zintegrowanym filtrem

Standardowo kontrolka zużycia 
oleju

Odpowiednia osłona silnika 
dostosowana do warunków 
budowy

Odporna na uderzenia obudowa 
przekładni

Komfort pracy dzięki nisko 
osadzonemu punktowi ciężkości 
maszyny

Większa efektywność dzięki najnowszej technologii

Licznik motogodzin ze 
wskaźnikiem obrotów silnika



 

Wiele przydatnych elementów standardowych

Asymetria 310 mm: zagęszczanie 
w rowach chronione przez odcięcie 

systemów bez pochylania ubijaka 

200 mm

230 mm

340 mm asymetryczne

Opatentowana konstrukcja 
o wysokości mniejszej o około 10 cm 
z płytą przyłączeniową (opcja)

Najlepsze w swojej klasie dzięki bardzo 
szybkiemu ruchowi do przodu

165 mm

Standardowa wys.Opatentowana 
konstrukcja o wys. 
mniejszej o ok. 10 cm

Przedłużenie

280 mm (Standard) 330 mm
400 mm

Opcja 280 mm:
Wytrzymałe zabezpieczenia 
płytowe z obu stron
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Dane techniczne

 

 ACR 60 ACR 68 ACR 70 D

 Benzin  Benzin  Diesel       

mm (in) 280 (11) 280 (11) 280 (11) 

kg (lb) 62 (137) 68 (150) 83 (183) 

 Honda GX 100 Honda GX 100  Yanmar L 48 AE   

HP (kW) 3 (2,2) 3 (2,2) 4,4 (3,2)

1/min. (rpm) 4300 4300 3250

blows / min. (bpm) 680 680 730

mm (in) 65 (2,6) 65 (2,6) 60 (2,4)

kN (lbf) 11,5 (2,6) 13 (2,9) 14 (3,1

m²/h (ft²/hr) 225 (2422) 225 (2422) 210 (2260)

l (gal) 3,5 (0,8) 3,5 (0,8) 3 (0,7)

m/min (mph) 13,5 (0,5) 3,5 (0,5) 13 (0,5)

cm (in) 45 (18) 50 (20) 60 (23,6)

mm (in)   165-200-230-330-400  165-200-230-330-400 230-260-330-400  

   (6,5-7,87-9,1-13-16)  (6,5-7,87-9,1-13-16)  (9,1-10-13-16)  

 A   B   C    D   E

mm 340   280   710   1020-1120  355

mm 340   280   710   1020-1120  355 

mm 340   280   780   950   365  

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian parametrów w celu ulepszenia urządzenia.

Szerokość robocza

Ciężar roboczy

Silnik / typ

Moc

Przy obr./min.

Liczba uderzeń

Wysokość skoku

Siła uderzenia

Wydajność*

Zbiornik paliwa

Prędkość posuwu

Max. głębokość zagęszczania*

Opcjonalna szerokość robocza stopy 

Wymiary

ACR 60 

ACR 68

ACR 70 D

*w zależności od warunków glebowych

340 mm asymetryczne



Przedstawiciele w innych krajach : www.ammann-group.com
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Dystrybutorzy maszyn  
zagęszczających:

Niemcy:
Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel  +49 22 42 880 20
Fax  +49 22 42 88 02 59
info.avd@ammann-group.com

Francja:
Ammann France SA
F-94046 Créteil/Cedex
Tel  +33 1 45 17 08 88
Fax  +33 1 45 17 08 90
info.afr@ammann-group.com

Wielka Brytania:
Ammann Equipment Ltd.
Bearley Stratford-upon-Avon
GB-Warwickshire, CV37 OTY
Tel  +44 1789 414 525
Fax  +44 1789 414 495
info.ael@ammann-group.com

USA:
Ammann America Inc.
Ponte Vedra, Florida 32082, USA
Tel  +1 904 543 1691
Fax  +1 888 266 1210
info@ammann-america.com

Polska:
Ammann Polska sp.z.o.o.
02-230 Warszawa
Tel  +48 22 33 77 900
Fax  +48 22 33 77 929
info.aep@ammann-group.com

Russland:
Ammann Russland o.o.o.
RU-129343 Moskau
Tel  +7 495 933 35 61
Fax  +7 495 933 35 67
info.aru@ammann-group.com

Producenci maszyn
zagęszczających:

Szwajcaria:
Ammann Schweiz AG
CH-4901 Langenthal
Tel  +41 62 916 61 61
Fax  +41 62 916 64 03
info.aag@ammann-group.com

Niemcy:
Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel  +49 22 42 880 20
Fax  +49 22 42 88 02 59
info.avd@ammann-group.com

Czechy:
Ammann Czech Republic a.s.
CZ-54901 Nové Město nad Metuji
Tel  +420 491 476 111
Fax  +420 491 470 405
info.acz@ammann-group.com
 
 


