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        ATB 501 BB 
MAŞINĂ DE TĂIAT BETON ŞI ASFALT 

 

MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT: 
Diametru disc:                                350-500 mm 
Adancime de taiere:                        170 mm 
Diametru prindere disc:                   25.4mm 
Capacitate rezervor apa:                  40 l 
Avans:      cu maneta 
Reglare adancime de taiere:  cu maneta si scala gradata  
Masa:               165 kg 

 
MOTOR                                         BRIGGS & STRATTON 
Tip:    OHV,un cilindru,4 timpi,racire cu aer 
Model:             VANGUARD 400 
Capacitate cilindrica:          408 cm 3 

Putere maxima:           14,0 HP 
Sistem aprindere:    Digital 
Filtru de aer:     Tip cyclon 
Senzor lipsă ulei:    Da 
Raport compresie:    8.3 : 1 
Combustibil:            Benzina fara plumb 
Capacitate rezervor:         6.1 l 
Pornire:            Demaror mecanic 
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Interval de intreținere 
extins pentru motor: 600h 
pentru filtrul de aer și 200h 

pentru schimbul de ulei 

Motor Briggs&Stratton 
profesional cu senzor lipsă 
ulei și filtru de aer tip cyclon 
(pentru exploatare în condiții 

de praf excesiv). 
 Sistem mecanic de control al 

vitezei de tăiere ce permite 
evitarea blocării discului în 

beton sau asfalt. 
 

Sistem de 
reglare a 

adâncimii de 
tăiere.  

 

Sistem de stropire cu 
apă din tancul metalic 

încorporat în șasiu. 

Disc de tăiere cu diametru  
350 -  500 mm, pentru asfalt și 
beton cu diametru de prindere 

25,4 mm (accesorii), 

Șasiu metalic solid cu 
roți mari ce asigură o 

bună stabilitate si 
mânere de control 

ajustabile. 

Sistemul de control 3 în 1 
TransportGuard combină 
comenzile de accelerație, 
buton ON/OFF și robinet 

combustibil pentru o 
utilizare facilă și prevenirea 

amestecării benzinei și 
uleiului în timpul 

transportului 

Garanție extinsă pentru 
motor:  3 ani + 1 an bonus 

(necesită înregistare pe 
www.vanguardpower.com/r

egistration 

Sistemul de pornire optimizat 
asigură o pornire ușoară până 

la temperaturi de -30˚C. 


