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We doen er alles aan om dingen 
gemakkelijker voor u te maken. Dat 
is de reden waarom onze stampers 
geschikt zijn voor het werk op zowel 
kleverige als ook op grovere bodems. 
Ze zijn gemakkelijk te hanteren 
in alle fasen van het werk en het 
maakt niet uit hoe vaak of in welke 
omstandigheden ze worden gebruikt. 
De stamper is er wanneer u deze 
nodig heeft. 

LT stampers hebben de kracht en 
snelheid die noodzakelijk is om klei 
en slib te verdichten - de moeilijkste 
bodems van moeder aarde. Uw 

klanten krijgen de kwaliteit die 
ze verdienen en u maakt het 
karwei op tijd af. Zelfs wanneer de 
omstandigheden moeilijk zijn. 

Wij willen u helpen om uw workflow 
op verschillende manieren te 
stimuleren. Het automatische 
ontluchtingssysteem maakt het 
starten gemakkelijker. Vaste 
snelheidstanden vereenvoudigen 
het hanteren en verminderen de 
slijtage. Om u te helpen om dichter 
bij wanden, palen te komen of 
waar het werk u ook heen brengt, 
hebben we onze stampers slanker 

gemaakt.  Kwaliteitscomponenten en 
gerenommeerde motoren leveren u 
productieve tijd.

Maar als het gaat om het maken van 
een stabiele en veilige verdichting 
is uw vaardigheid nog steeds de 
meest belangrijke factor. Door het 
ontwerp voor verminderde vibratie 
in handen en armen helpen wij u 
om geconcentreerd en scherp te 
blijven tijdens de hele werkdag. Het 
instrument is immers nergens zonder 
de artiest.

Kwaliteit is maKKelijK
Klanten vertrouwen in u voor een perfecte verdichting. Onze taak is om
gereedschap te bieden zodat u kunt leveren. Samen creëren we kwaliteit.
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Klei  
< 0,002 mm

De grafiek toont een gemiddelde (%) over 1.000 uur. 
Kwaliteit loont

Ken uw bodem 
De bodem bestaat al miljoenen jaren en werd door de kracht van de natuur 
gemaakt. Dit is hoe u de bovenste laag van moeder aarde kunt overmeesteren.

Klei Kleeft aan elKaar

Kleideeltjes plakken aan elkaar en u heeft een 
hoge slagkracht nodig om de lucht eruit te 
krijgen. De juiste vochtigheid is belangrijk bij 
het verdichten. Natte klei kan samengeperst 
worden en droge klei wordt heel hard en 
kan onder druk barsten. De LT stampers zijn 
in staat de hoge drukwaarden en afschu-
ifkrachten uit te oefenen die noodzakelijk zijn 
om klei met een optimaal watergehalte (of 
lager) te verdichten.

Slib heeft Kracht nodig

Slib is niet zo kleverig als klei, maar heeft toch 
een goede waterhoeveelheid nodig voor een 
goede verdichting. Kleverige bodems hebben 
de kleinste deeltjes van alle bodems. Slib-
deeltjes zijn groter dan in de klei, maar ze zijn 
toch klein genoeg dat ze veel energie nodig 
hebben voor diepe verdichting. Een stamper is 
de beste keuze voor het verdichten van slib. 

doe het zacht

Voor zand en grind kunt u een hoge dichtheid 
bereiken of in een droge of in een verzadigde 
toestand. Het verdichtingsniveau hangt meer 
af van de grofheid dan van de vochtigheid. 
Te veel verdichting van zand en grind is als 
het slaan tegen een betonnen muur met een 
voorhamer. Het kan het materiaal verbrijzelen 
en de draagkracht verminderen.

De totale levensduurkosten zijn alle kosten die 
voor een machine of uitrusting gedurende de 
totale levensduur ervan gemaakt worden. Wij 
streven er altijd naar om de totale levensdu-
urkosten zo laag mogelijk te houden door zeer 
productieve apparatuur te leveren. De grafiek 
toont een gemiddelde over 1.000 uur. Op basis 
van lokale omstandigheden zijn afwijkingen 
mogelijk.

Operator

Investering

Reserves

Energie

Slib  
0,002- 

0,06 mm

zand 
0,06-2 mm

grind 
2-60 mm

laagdikte (m) laagdikte (m) laagdikte (m)

Verdichtingscapaciteit (m3/h) Verdichtingscapaciteit (m3/h) Verdichtingscapaciteit (m3/h)

Passes Passes Passes
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LT sTamper

Klei en slib zijn de moeilijkste 
bodems die moeder natuur te bieden 
heeft. Om deze te behandelen heeft u 
hoge slagkracht en snelheid nodig - 
en dat is wat onze LT5005 en LT6005 
en levert. Uitgerust met de speciaal 
gebouwde Honda GXR120 motor 
geeft het u alle kracht die u nodig 
heeft. Uiteraard in combinatie met 
een uitstekende regeling, een laag 
geluidsniveau en emissie.  

Het opstarten is altijd makkelijk, 
zelfs als u uw stamper onregelmatig 

gebruikt, en de motoren zijn 
goed beschermd tegen vuil en 
verontreinigingen. 

Om overmatige slijtage van de 
schokdempers te voorkomen, kunt 
u een trolley voor het optillen en 
transporteren gebruiken. Andere 
handige functies voor het verplaatsen 
en opslaan zijn onder meer de rollen 
op de stuurstang en de handgreep 
aan de voet. De brandstoftank is zeer 
goed afgesloten om het risico van 
lekkage te voorkomen in het geval dat 

de machine tijdens het transporten 
moet worden neergelegd.
Het slanker ontwerp zorgt ervoor dat 
u sneller en nauwkeuriger werkt in de 
buurt van muren, palen en in smalle 
sleuven. Licht sturen helpt u ook. 

Dankzij iets minder gewicht zijn de 
LT5005 en LT6005 gemakkelijker te 
hanteren dan hun voorgangers. En 
als gevolg van een combinatie van 
hoge centrifugaalkracht en snelheid 
leveren ze toch dezelfde diepe 
verdichting.

meester van de 
moeilijKste bodems
Sommige bodems zijn moeilijker dan andere. 
Om hen te verslaan heeft u hoge slagkracht en snelheid nodig.

Kwaliteitsverdichting is een kunst en u heeft 
het juiste gereedschap voor de juiste bodem 
nodig. Onze taak is het om u te helpen bij het 
leveren, zelfs wanneer de omstandigheden 
moeilijk zijn.
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lt6005 Kracht en ergonomie

Verdichtingsprestaties
Hoge slagkracht en snelheid 
geven een uitstekende  
verdichtingsefficiency.

Vastpakken en laden
Handgreep aan de achterkant van de voet 

vereenvoudigt het laden en transporteren.

Kom dichterbij
De hendels van de nieuwe LT5005 
en LT6005 en zijn minder breed. Dit 
vergroot de mogelijkheid om in kleine 
ruimtes te werken of dichter bij 
obstakels. 

duurzaam
Alle belangrijke onderdelen zijn effectief 

beschermd tegen beschadiging door stoten 
en tegen vuil en verontreinigingen.  

fantastische tractie
Uitgebalanceerd ontwerp geeft een 
uitstekende tractie en wendbaarheid.

eenvoudige bediening
Het enkele optilpunt en de rollen op 
de stuurboog maken het hanteren 
ter plekke eenvoudiger. 

onderhoudsvriendelijk
Eenvoudige toegang tot alle 
onderhoudspunten. Het luchtfilter 
kan vervangen worden zonder 
gereedschap.

Meer productieve tijd
Het bijhouden van de status van de 

machine om de inzetbaarheid te ver-
hogen is eenvoudig met de optionele 

luchtfilterindicator en urenteller. 

Snelheidsregelaar
Vaste posities houden de  

snelheid constant en reduceren 
het brandstofverbruik. 

onmiddellijke waarschuwing
Een indicator voor de lage oliedruk zorgt 

ervoor dat de motor geschikt blijft. 

Minder slijtage
Een automatische 

vergrendeling voorkomt 
overmatige slijtage van de 
schokdempers tijdens het 
optillen en transporteren.

geweldige
ergonoMie

beSPaar 
tijd  

& geld
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serviceseT

Alle onderhoudspunten zijn 
gemakkelijk te bereiken en het 
meeste onderhoudswerk kan ter 
plaatse worden gedaan. Het grote 
luchtfilter kan zonder gereedschap 
worden verwisseld en het 
brandstoffilter kan zelfs met een 
volle tank worden vervangen. Voor 
een verhoogde inzetbaarheid is er 

nu een luchtfilterindicator als optie 
beschikbaar. De indicator licht 
rood op wanneer het tijd is om het 
filter te verwisselen en kan met een 
simpele druk op de knop worden 
gereset. De optionele urenteller 
helpt u bij het bijhouden van de 
onderhoudsintervallen.  
 

Gebruik originele onderdelen en 
voer regelmatig onderhoud uit 
voor minder stilstandtijden en een 
langere levensduur. Om alles voor 
u gemakkelijker te maken leveren 
wij een serviceset met de meest 
gebruikelijke onderdelen in één doos.

houd uw stamper  
in goede staat 
Service bespaart u tijd en geld. Dankzij het slimme ontwerp en 
hoogwaardige componenten is het onderhoud geen probleem.

Stampers
lt5005

standaard/ 
indicator1)

lt5005
standaard/ 
indicator1)

lt6005
standaard/ 
indicator1)

lt6005
standaard/ 
indicator1)

lt800
standaard

lt800
standaard

6” 9” 9” 11” 11” 13”

Bedrijfsgewicht kg 61 62 69 70 84 85

Frequentie Hz 12 12 12 12 12 12

Amplitude mm 50-60 50-60 65-75 65-75 75-85 75-85

Snelheid m/min 15-18 15-18 15-18 15-18 13-16 13-16

H/A-trillingen, standaard handgreep m/s2 6,4 6,4 6,4 6,4 11,9 11,9

Geluidsemissie, gegarandeerd dB(A) 106 106 106 106 107 107

Geluidsdruk op oorhoogte van de gebruiker dB(A) 92 92 92 92 95 95

afmetingen

Plaatbreedte mm 150 230 230 280 280 330

Plaatlengte mm 330 330 330 330 330 330

LxBxH mm 726x345x1025 726x345x1025 726x345x1060 726x345x1060 810x422x1074 810x422x1074

Motor

Model Honda GXR120 Honda GXR120 Honda GXR120 Honda GXR120 Hatz 1B20 Hatz 1B20

Nominaal vermogen kW 2,6 2,6 2,6 2,6 3,4 3,4

Onderdeelnummer, standaard 3382 0003 67 3382 0002 25 3382 0003 53 3382 0002 24 3382 0000 50 3382 0000 51

Onderdeelnummer, indicator 3382 0003 64 3382 0002 58 3382 0002 61 3382 0003 59 - -

Veiligheids- en bedieningsaanwijzingen 9800 1417 01 9800 1417 01 9800 1415 01 9800 1415 01 9800 113 9 01 9800 1139 01

accessoires

LTT trolley, onderdeelnummer 3382 0003 48 3382 0003 48 3382 0003 48 3382 0003 48 3382 0003 48 3382 0003 48

Belangrijk: De volledige afmetingengegevens zijn vermeld in de veiligheids- en bedieningsinstructies van het product (zie bovenstaande tabel voor het ID-nummer). Verkrijgbaar bij  
www.acprintshop.com. 1) Standaard: zonder urenteller en filterindicator. Indicator: met urenteller en filterindicator
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Slimmere oplossingen, meer productieve tijd.

eenvoudige onderhoud
Het gemakkelijk maken het luchtfilter te 
vervangen bespaart tijd en geld.

dicht afgesloten brandstoftank
Transporteer de stamper liggend zonder 
lekkage

De LTT trolley maakt het transporteren ter plaatse ergonomischer.

het is tijd voor een onderhoudsbeurt
Dankzij een urenteller en filterindicator 
weet u wanneer een onderhoudsbeurt 
nodig is.

trolley:
ltt



toegewijd, duurzaam, productief

Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten, 
het milieu en de mensen om ons heen. 
Wij zorgen dat onze prestaties de tand des tijds doorstaan. 
Dat noemen wij: duurzaam produceren. 

www.atlascopco.com
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