
Emissievrij verdichten van zand, grind, tegels 
en straatstenen Al onze machines zijn veelzijdig 
en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en 
betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met 
zich meebrengt.

WEBER SRV 590 TRILSTAMPER 
De Weber SRV 590 trilstamper is de meest betrouwbare 
op de markt. Hij haalt 670 slagen per minuut en 
verdicht tot een diepte van 50 cm. Daarmee is de 
Weber trilstamper een robuuste en buitengewoon 
krachtige trilstamper die toch maar 68 kg weegt. Dit lage 
gewicht maakt de SRV 590 goed hanteerbaar tijdens 
werkzaamheden op de bouwplaats en makkelijker 
te vervoeren. Niet alleen het lage gewicht, ook de 
draagbeugel en looprol maakt het laden makkelijker.

Als basis voor de nieuwe elektrische resp. batterij 
aangedreven machines hebben de betreffende modellen 
met benzinemotoren gediend. Het vermogen en het 
hiermee verbonden werkresultaat zijn dus gelijkwaardig. 
Nieuw is de batterij aangedreven elektrische motor eGX 
van Honda. Uit de beproefde trilstamper SRV 590 is 
bijvoorbeeld de accustamper SRE 590 DC ontwikkeld. 
Inclusief batterij heeft de stamper een bedrijfsgewicht 
van 68 kg en behaalt deze een slagkracht van 17,5 kN.

SPECIFICATIES  
Gewicht, incl. accu 68 kg
Voetbreedte 28 cm
Aantal slagen 670 1/min
Motor  Honda GXE 2.0 
 DC Elektrisch
Motorvermogen max. 1.8 kW

HUREN IS 
MILIEUBEWUST 
OMGAAN MET 
MATERIEEL!

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD!
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ELEKTRISCHE TRILPLAAT



De elektrische / batterij-aangedreven machines 
zijn gebaseerd op hun model broers en zussen 
die werken met benzinemotoren. Daarom 
levert de SRE 590 DC dezelfde uitstekende 
werkresultaten en hetzelfde prestatieniveau als 
het vergelijkbare model dat wordt aangedreven 
door een gasmotor.

UNIVERSEEL GEBRUIK:
Variabel motortoerental voor verschillende 
gebruikssituaties 
• 3.600 1/min 
• 3.300 1/min 
• 3.000 1/min.
 
MODULAIR ONTWERP:
Eén batterij past op alle machines van de 
nieuwe Weber MT DC-Line (behalve SRE 300). 
Gereedschapsvrij en eenvoudig vervangen van 
de batterij.
 
HONDA LI-ION BATTERIJ:
• Batterij capaciteit 720 Wh 
• Spanning 72 V 
• Nominale capaciteit 10 Ah. 
• Oplaadtijd 0 -> 80% = 1 uur  
• Oplaadtijd 0 -> 100% = 1,5 uur

 
HANDIG
Eenvoudig en betrouwbaar starten van de motor met 
een druk op de knop.
 
DUIDELIJK GERANGSCHIKT
Batterij met gemakkelijk te lezen laadindicator en 
zelfdiagnosefunctie. Moeiteloze en intuïtieve bediening 
van de machine.
 
ANDERE VOORDELEN VAN DE SRE 590 DC
•  Gebalanceerde bedrijfseigenschappen maken het  

mogelijk om zonder vermoeidheid te werken.
• Langdurig en krachtig aandruksysteem.
• Onderhoudsvrije stampvoet.
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