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Een steeds terugkerende klant is de 
beste waardering die een bedrijf kan 
krijgen. Het is onze taak u te helpen 
uw klanten de komende jaren aan u 
te binden. En hopelijk krijgen we de 
kans u opnieuw van dienst te zijn. 

Feitelijk doen we twee dingen 
om u en uw klanten het leven te 
vergemakkelijken. Wij maken 
voorwaarts en achterwaarts lopende 
trilplaten die werken en we bieden 
de juiste service wanneer u die nodig 
hebt.
Wanneer u uw machine start, hoeft u 
eigenlijk alleen nog maar te denken 
aan hoe u uw werk goed kunt doen, 

op tijd en voor de juiste prijs. Een 
slim, zelfreinigend ontwerp voorkomt 
dat stenen komen vast te zitten tussen 
de plaat en het frame. Alles is erop 
gericht dat u uw tijd kunt besteden 
aan het eigenlijke verdichtingswerk in 
plaats van aan het schoonmaken van 
de vloerplaat. 

Dankzij het trillingsreducerende 
ontwerp kunt u langer achtereen 
werken. In combinatie met de grote 
centrifugaalkracht en hoge snelheid 
kunt u in kortere tijd meer werk 
verzetten. Natuurlijk hebben onze 
machines van tijd tot tijd onderhoud 
nodig. Maar door benzinemotoren 

van Honda en dieselmotoren van 
Hatz en Lombardini te gebruiken, 
verkorten we de stilstandtijden. Als 
u in de verhuurbranche actief bent, 
betekent dat populaire en eenvoudig 
te gebruiken producten met goede 
marges. 

Als service bieden we plaatselijke 
ondersteuning aan op meer 
dan 170 markten en teams met 
productspecialisten en technici met 
één hoofdtaak: u ondersteuning 
bieden. Zo helpen we u om uw 
klanten te behouden.

KLAAR DE KLUS
Klanten verwachten van u een uitstekende verdichting. Het is onze taak voor die 
apparatuur te zorgen waarmee u deze kunt leveren. Samen creëren we kwaliteit.
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De grafiek toont een gemiddelde (%) over 1.000 uren. 
KWALITEIT LOONT

KEN UW OPPERVLAK 
Een goede verdichter kan elke soort grond hanteren. Dit is hoe u de 
bovenste laag van moeder aarde kunt overmeesteren.

SLIB HEEFT KRACHT NODIG

Slib vereist de juiste waterhoeveelheid voor 
een goede verdichting. Kleverige bodems, 
zoals klei en slib, hebben de kleinste deeltjes 
van alle bodems. Slibdeeltjes zijn groter dan 
deeltjes in klei, maar ze zijn toch klein genoeg 
om veel energie nodig te hebben voor diepe 
verdichting. Met een krachtige voorwaarts lo-
pende trilplaat in combinatie met uw ervaring 
klaart u de klus.

DOE HET RUSTIG AAN

Voor zand en grind kunt u een hoge dichtheid 
bereiken in zowel een droge als een verza-
digde toestand. Het verdichtingsniveau hangt 
meer af van de grofheid dan van de vochtig-
heid. Te veel verdichting van zand en grind is 
als het slaan tegen een betonnen muur met 
een voorhamer. Het kan het materiaal verbrij-
zelen en de draagkracht verminderen.

ZET ER MAAR DRUK OP

Stenen en keien vereisen een hoge ver-
dichtingsenergie om de gewenste dichtheid 
en stabiliteit te bereiken. Dat is vooral van 
belang als het materiaal is ingebed in klei of 
slib, dat als het nat is vloeibaar kan worden. 
De laagdikte zou drie keer dikker moeten zijn 
dan de maximale partikelgrootte. De LH700 of 
LH800 zijn perfect voor grote bouwprojecten. 
De lichtere LG504 is geschikt voor kleinere 
projecten.

De totale cost of ownership omvat alle kosten die 
voor een machine of uitrusting gedurende de  
totale levensduur ervan worden gemaakt. Wij 
streven er altijd naar om de totale cost of owner-
ship zo laag mogelijk te houden door zeer produc-
tieve apparatuur te leveren. De grafiek toont een 
gemiddelde over 1.000 uren. Op basis van lokale 
omstandigheden zijn afwijkingen mogelijk.

Operator

Investering

Reserveonderdelen

Energie

SLIB  
0,002- 

0,06 mm

ZAND 
0,06-2 mm

GRIND 
2-60 mm

STRAATS-
TENEN 
> 60 mm

KEIEN 
> 100 mm

Laagdikte (m)

Verdichtingscapaciteit (m3/h)

BewerkingenLaagdikte (m)

Verdichtingscapaciteit (m3/h)

Bewerkingen Laagdikte (m)

Verdichtingscapaciteit (m3/h)

Bewerkingen

0,2 - 
0,3 0,4 0,6 - 

0,8

30-90 145-
240

45 - 
130
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VERDICHTERS MET VOORWAARTS & ACHTERWAARTS  
LOPENDE TRILPLATEN

Voordat u een machine kiest, moet u 
weten wat u daarmee wilt bereiken. 
Ideale karweien voor de LG300, 
LG204 en LG164 zijn lichtere 
verdichingstaken, zoals opritten en 
paden. Ze zijn ideaal bij een dunner 
macadambed en wanneer u een 
verdichter nodig hebt die snel rondom 
hoeken kan bewegen. Dankzij het 
lagere bedrijfsklare gewicht en 
de smallere vloerplaten zijn deze 
modellen wendbaar en reageren ze 
snel. Door de lage trillingsniveaus 
kunt u efficiënt werken.  

De LG204 is uitgerust met een 
dieselmotor die hand/arm-trillingen 
van slechts 3,4 m/s2 produceert. U 
bent efficiënter als u een volledige 
werkdag van acht uur kunt maken 
zonder dat u wordt blootgesteld aan 
schadelijke trillingsniveaus.
Zowel de benzine- als dieselmotoren 
hebben een laag brandstofverbruik 
en lage emissies. Het stalen heavy-
duty-frame beschermt de motor en de 
transmissie.

SOEPEL BEWEGEN
Modellen met een lager bedrijfsklaar gewicht zijn perfect voor kleinere 
karweien en lichtere materialen.

Voorwaarts en achter-
waarts lopende trilplaten LG164 LG204 LG300

Brandstof  Benzine Diesel Benzine Diesel Benzine Diesel
Bedrijfsklaar gewicht kg 148 156 166 170 170 211 228 244 265 270 282 287 302 307
Centrifugaalkracht kN 28 28 28 28 28 36 36 36 40 40 40 40 40 40
Snelheid m/min - - 22 22 22 23 22 22 25 25 35 25 25 25
Amplitude mm 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Frequentie Hz 80 80 65 65 65 68 68 68 68 68 68
Geluidsemissie,  
gegarandeerd LwAdB(A) 108 108 106 108 108 108 108 108 108 108 108

Geluidsdruk op  
oorhoogte van de 
gebruiker

(LpAdB(A) 82 82 84 84 84 90 90 90 92 92 95 94 94 94

H/A-trillingen m/s2 2.3 2.3 3.2 3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 2.4 2.4 1.7 1.7 1.7 1.7
Plaatbreedte mm 350 450 350 450 600 500 500 500 500 600 500 600 500 600

Motor
Model Honda Hatz Honda Hatz Honda Hatz
Nominaal vermogen kW 3.6 3.6 3.1 3.1 3.1 4.7 3.1 3.1 5.8 5.8 4.2 4.2 4.2 4.2

Onderdeelnummer

Handmatige start 3382 
0005 86

3382 
0005 87

3382 
0005 84

3382 
0005 85

3382 
0005 96

3382  
0005 80

3382  
0005 79 - 3382  

0000 39
3382  

0000 41
3382  

0000 37
3382  

0000 40 - -

Elektrische start - - - - - - - 3382  
0005 78 - - - - 3382  

0000 38
3382  

0000 36
De volledige afmetingsgegevens zijn vermeld in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product (onderdeelnummer: LG160: 9800 1103 01, LG204: 9800 1760 01, LG300: 9800 1107 01).  
Verkrijgbaar op www.acprintshop.com
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Voor- en achterwaarts lopende trilplaten  Soepel bewegen

GEWELDIGE 
ERGONOMIE

BESPAAR  
TIJD & GELD

Eenvoudige bediening
Een vooruit/achteruit-
hendel en de vaste 
handgreep zorgen voor een 
makkelijke hantering.

Snelheid is belangrijk
De LG204 kan verdichten met een 
snelheid van 25 meter per minuut.

Beschermt de motor
Het stalen frame beschermt de 

motor en de transmissie.

Platen die lang meegaan
De vloerplaten zijn gemaakt 

van Hardox 400-staal.

Kies uw motor
Alle modellen zijn leverbaar met 
zowel benzine- als dieselmotor.

Lage trillingsniveaus
Dankzij de geweldige 
techniek en 
kwaliteitsonderdelen 
houden we de 
trillingsniveaus binnen 
de perken.

Rechtop
Zet de handgreep omhoog 
om scherpe bochten te 
kunnen maken.

Eenvoudig optillen
Het beschermende stalen 
frame is voorzien van één 
hijspunt.

 LG 
164

 LG 
300

LG 
204
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VERDICHTERS MET VOORWAARTS & ACHTERWAARTS  
LOPENDE TRILPLATEN

De LG504 kan zowel diepe als 
middeldiepe verdichting van 
grovere grondtypes hanteren. Zoals 
al onze voor- en achterwaarts 
lopende trilplaten heeft hij de 
naam opgebouwd van een efficiënt 
alternatief en een aanvulling op 
rollers bij het verdichten van de 
bodem in krappe ruimtes. 
Een hoge snelheid en een 
uitgebalanceerd design in combinatie 
met de hydraulische vooruit/achteruit-
hendel dragen bij aan de hantering 
op ruwe oppervlakken of bij de 

verdichting van een klein oppervlak. 
De handgreep met trillingsdemping 
laat u efficiënter werken. Dankzij de 
lage trillingsniveaus kunt u meer uren 
werken met verdichting en de betere 
ergonomie helpt u geconcentreerd te 
blijven op het werk waarmee u bezig 
bent. Op sommige modellen is het 
trillingsniveau maar 2,1 m/s2. 

Dankzij vloerplaten van Hardox 
400-staal zijn de verdichters 
slijtvast en hebben ze een gering 
gewicht. De vloerplaten hebben een 

zelfreinigend ontwerp en de frames 
rondom de machine beschermen de 
gevoelige technologie. Wij voorzien 
onze machines alleen van motoren 
van Honda, Hatz en Lombardini, 
waarmee uitstoot en onderhoud 
gereduceerd worden.

Door de kwaliteit tot in de details 
kunt u winstgevend werken en wordt 
de inruilwaarde van uw machine 
groter. 

KAMPIOEN MIDDENGEWICHT
Onze zwaardere voor- en achterwaarts lopende trilplaten zijn geschikt voor dikkere lagen 
en zwaardere materialen. Dankzij de uitstekende trillingsdemping houden ze u de komende 
jaren in beweging. 

LEVERBAAR  
MET 

VERDICHTINGS-
INDICATOR

LEVERBAAR  
MET 

VERDICHTINGS-
INDICATOR

Voorwaarts en achterwaarts lopende trilplaten LG400 LG400 (CE) LG504

Brandstof Benzine Diesel Diesel
Startertype Handboek Elektrisch Manueel of elektrisch
Bedrijfsklaar gewicht kg 398 436 470 498 513
Centrifugaalkracht kN 52 52 65 65 65
Snelheid m/min 25 25 32 32 32
Amplitude mm 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4
Frequentie Hz 60 60 69 69 69
Geluidsemissie, gegarandeerd LwAdB(A) 108 108 109 109 109
Geluidsdruk op oorhoogte van de gebruiker LpAdB(A) 95 93 96 96 96
H/A-trillingen m/s2 2,5 2,1 2,5 2,5 2,5
Plaatbreedte mm 650 650 550 700 (550+2x75) 850 (550+2x150)

Motor
Model Honda Lombardini Hatz 1D81Z
Nominaal vermogen kW 7,7 6,2 8,2 8,2 8,2

Onderdeelnummer
Handmatige start 3382 0000 11 - 3382 0005 72 3382 0005 73 3382 0005 76

Elektrische start - 3382 0000 09 3382 0005 50 3382 0005 51 3382 0006 07

Elektrische start & verdichtingsindicator - 3382 0000 06 3382 0003 49 3382 0003 50 3382 0006 39

De volledige afmetingsgegevens zijn vermeld in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product (onderdeelnummer: LG400: 9800 1109 01, LG504: 9800 1721 01).  
Verkrijgbaar op www.acprintshop.comcom
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Voor- en achterwaarts lopende trilplaat LG504  Kampioen middengewicht

Hardox aan onderzijde
De platen voor de LG-serie zijn 
gemaakt van een buitengewoon 
slijtvaste kwaliteit staal, die 
Hardox 400 wordt genoemd en die 
in veeleisende omstandigheden 
langdurig moet meegaan. 

Weet wanneer u klaar 
bent
De optionele verdichtingsin-
dicator vertelt u wanneer de 
grond optimaal is verdicht 
en het tijd is om verder te 
gaan met de volgende klus.

Eenvoudige bediening
De vooruit/achteruit-hendel en 
de vaste handgreep zorgen voor 
een makkelijke hantering op alle 
oppervlakken.

Motoren die leveren
Wij voorzien onze verdichters 

van motoren die borg staan 
voor inzetbaarheid, een gering 

brandstofverbruik en lage 
emissies.

Ergonomie draagt bij aan efficiëntie
U kunt meer uren werken dankzij het 

trillingsdempende ontwerp van de 
handgreep. Het trillingsniveau is laag 

genoeg om een aantal uren achtereen te 
kunnen werken zonder dat u schadelijke 

niveaus bereikt.

Eenvoudig onderhoud
Doordat de LG400 een 
openklapbare kap heeft, 
zijn alle vitale onderdelen 
eenvoudig bereikbaar. 
Door minder 
onderhoud hebt u meer 
productieve tijd.

Vind de tijd
Met de urenteller kunt u het 

gebruik van uw machine volgen en 
de juiste onderhoudsintervallen 

aanhouden. 

HOGERE 
EFFICIËNTIE

BESPAAR 
TIJD & GELD

Hendel inklappen
De handgreep kan in de 
verticale stand worden 
gezet om vervoer en opslag 
te vereenvoudigen.

Meer productieve tijd
Het zelfreinigende en beschermende heavy-

duty-frame met stootbestendige kappen 
beschermt zowel motor als transmissie.

 

LG 
504

Verlengplaten
De LG- en LH-series 
bieden een brede keuze 
aan verlengplaten.

Perfecte tractie op 
natte ondergrond



8

VERDICHTERS MET VOORWAARTS & ACHTERWAARTS  
LOPENDE TRILPLATEN

Bij grote infrastructuurprojecten 
worden hoge eisen gesteld aan de 
kwaliteit en efficiëntie. Met de 
hydraulische modellen bent u op drie 
manieren effectief. 

Allereerst door hun pure kracht en 
het vermogen om dikke lagen te 
verdichten. De LH700 en LH804 
zijn onze sterkste voorwaarts en 
achterwaarts lopende trilplaten, 
die de verdichting van middeldikke 
tot dikke lagen grovere grondtypes 
kunnen hanteren – van zand tot 
stenen. De verhouding tussen 
afmetingen en verdichtingscapaciteit 
maakt van deze machine een flexibel 

en rendabel alternatief voor een wals 
op afgelegen locaties of onder krappe 
ruimtelijke omstandigheden.
In de tweede plaats door het grote 
gebruiksgemak. U kunt met het 
topje van uw vinger een vermogen 
controleren zo groot als van een 10-
tons roller.

De derde manier waarop we u 
helpen winstgevend te zijn, is door 
uw inzetbaarheid te vergroten. 
Hydraulische transmissie verhoogt de 
betrouwbaarheid. Efficiënte motoren 
van gerenommeerde producenten 
houden de levensduurkosten laag en 
de robuuste constructie met heavy-

duty-componenten zorgt voor een 
maximale inzetbaarheid.
Door het LH804-systeem aan 
te vullen met een Bluetooth-
afstandsbediening wordt u 
geholpen op het moment dat het 
werk zwaar wordt. De Bluetooth-
afstandsbediening laat u uw werk 
doen tot op een afstand van 30 meter, 
ver weg van obstakels, gassen en 
het risico van grondverschuivingen. 
Aangezien de Bluetooth technologie 
gebruik maakt van radiogolven, 
hebben de afstandsbediening en de 
machine geen directe onderlinge 
zichtlijn nodig.

ALS U GROTE SPIEREN 
NODIG HEBT
Om bij grote infrastructurele projecten winstgevend te kunnen zijn, adviseren wij volledig 
hydraulische voorwaarts en achterwaarts lopende trilplaten. 

Voorwaarts en achterwaarts lopende  
trilplaten LH700 LH804

Brandstof Diesel Diesel

Startertype Elektrisch Elektrisch

Bedrijfsklaar gewicht kg 780 820

Centrifugaalkracht kN 95 95

Snelheid m/min 30 30

Amplitude mm 2,5 2,5

Frequentie Hz 53 53

Geluidsemissie, gegarandeerd LwAdB(A) 109 109

Geluidsdruk op oorhoogte van de gebruiker LpAdB(A) 99 -

H/A-trillingen m/s2 3,3 -

Plaatbreedte mm 660 660

Motor

Model Hatz

Nominaal vermogen kW 11,0 11,0

Onderdeelnummer

Elektrische start 3382 0000 71 3382 0000 72

De volledige afmetingsgegevens zijn vermeld in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product (onderdeelnummer: LH700: 9800 1113 01, 
LH804: 9800 1387 01). Verkrijgbaar op www.acprintshop.com
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LH voor- en achterwaarts lopende trilplaten  Grote spieren

Gaat diep
De series LH700 en LH804 

kunnen overweg met 
rotsgesteente en zorgen voor 

diepe verdichting. 

Uit het juiste hout gesneden
Hoogwaardige motoren van ge-
renommeerde producenten staan 
borg voor de inzetbaarheid en 
minder onderhoud.

Goed voor de business
De afmetingen en de 

verdichtingscapaciteit 
maken van de LH700 

een flexibel en rendabel 
alternatief voor een roller.

Hydraulica voor vermogen
De volledig hydraulische 

voor- en achterwaarts lopende 
trilplaten zijn gemaakt voor de 
meest veeleisende karweien.

U krijgt ...
Een robuuste constructie in 
combinatie met een verzegeld 
hydraulisch transmissiesysteem.  
Dat betekent betrouwbaarheid. 

Duurzaam
Het systeem garandeert een 

laag brandstofverbruik en lage 
emissies.

Afstandsbediening
Het nieuwe Bluetooth-
afstandsbedieningssysteem houdt u 
uit de problemen. Dankzij afzonderlijk 
gepaarde eenheden is er geen gevaar voor 
elektromagnetische storingen tussen bediening 
en ontvanger. Bluetooth vereist geen directe 
zichtlijn tussen de communicerende apparaten.

Geen hand/armtrillingen
De LH804 wordt op afstand bediend, wat 
neerkomt op geen gassen, geen trillingen 
en een ongeëvenaard overzicht. 

Heavy-duty
Het beschermende heavy-duty-frame en 
de stootbestendige kappen beschermen 

de motor, transmissie en radio-ontvanger.

Meer werken
De handgreep van de LH700 is 

gemaakt om trillingen te dempen.  
Dat maakt u efficiënter.

GEWELDIGE 
ERGONOMIE

Het is eenvoudig
De openklapbare 
kap biedt makkelijk 
toegang tot alle vitale 
onderdelen.

MEER  
PRODUCTIEVE  

TIJD

LH 
700

LH 
804
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EEN GOED  
RESULTAAT,  
VANAF DE  
EERSTE KEER
 
U beschikt over een sterke mix door 
een combinatie van uw talent en de 
verdichtingsindicator.

Door grondtype en machine op elkaar 
af te stemmen weet u onmiddellijk 
hoeveel bewerkingen nodig zijn 
om een uitstekende verdichting te 
realiseren.

CompBase levert informatie over de ver-
dichtingsprestaties van onze machines op 
een breed scala van losse materialen (grond 
en gesteente). Selecteer na de bepaling van 
het grondtype heel eenvoudig de gewenste 
machine en bepaal het aantal benodigde 
passages voor de concrete laagdikte. De 
gewenste verdichtingsgraad is gespecifi-
ceerd in de Standard of Modified Proctor.

Op basis hiervan kunt u gemakkelijk het 
aantal machines berekenen dat u nodig hebt 
om een verdichtingsopdracht binnen de 
gestelde tijdslimieten uit te voeren.  

Neem contact op met een Atlas Copco-ver-
tegenwoordiger in uw regio voor verdere 
informatie.

Verdichtingsindicator LG400

OP SLIMME WIJZE VERDICHTEN

De optionele verdichtingsindicator op de LG504 helpt u tijd en 
geld te besparen. Een duidelijk systeem van indicatielampjes 
geeft aan wanneer u een toereikende verdichting hebt bereikt. 
Bovendien reduceert dit systeem het risico op te verregaande 
verdichting en onbevredigende eindresultaten en voorkomt het 
onnodige slijtage van de machine.
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1 2 3 5 6

7

8

9

10

11

4

1  EERSTE GELE 
LAMPJE
Geeft een lage ver-
dichtingsgraad aan 
– blijf doorgaan!

2  TWEEDE GELE 
LAMPJE 
Geeft aan dat de 
verdichtingsgraad 
toeneemt - blijf 
doorgaan!

3  GROEN LAMPJE 
Geeft een bijna 
maximale verdich-
tingsgraad aan - blijf 
doorgaan!

4  KNIPPERENDE 
ROOD-GROENE 
LAMPJES 
Geven een bijna 
maximale verdich-
tingsgraad aan - blijf 
doorgaan!

5  ROOD LAMPJE 
Geeft aan dat de 
maximale verdich-
tingsgraad bereikt 
is - nu stoppen!

6  SYSTEEMCON-
TROLE 
Een groen lampje 
geeft aan dat de mo-
tor stationair draait.

7  VOORUIT
Duw de hendel van u af en 
beweeg naar voren.

8  ACHTERWAARTS
Haal de hendel naar u toe en 
beweeg naar achteren.

9  ONTSTEKINGSINDICATOR

10  OLIEDRUK IN BEHANDELING 
Rood lampje tijdens het 
opbouwen van de druk.

11  OLIEDRUK OK
Laat zien dat de druk voldoende 
is om mee te beginnen.

BESPAAR TIJD, GELD EN SLIJTAGE MET DE 
VERDICHTINGSINDICATOR
Het simpele systeem van een verdichtingsindicator met lampjes is ontworpen 
om u te helpen bepalen wanneer een klus af is. De verdichtingsindicator is als 
optie leverbaar op de LG400 en de LG504.

De LG400 heeft alleen de 
indicatoren die in het bovenste 
deel van de afbeelding worden 
getoond (1-6)

De volledige afbeelding laat 
de interface van de LG504zien 
(1-11)



WIJ ZETTEN ONS IN VOOR DUURZAAM 
PRODUCEREN

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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