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Golvvibrator
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Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat 
enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och 
produkterna finner du på vår hemsida; www.swepac.com 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Motor med svängvikt 1-fas 50Hz, 230V
Effekt motorvibrator 350 Watt
Strömförbrukning  1,63 Amp.
Varvtal 0 – 10 000 rpm
Frekvens max. 167 Hz
Centrifugalkraft 130 kN
Tätningsklass IP 54
Vikter
Vikt golvvibrator 13kg
Vikt 1,6m 8,4kg
Vikt 2,2m 11,6kg
Vikt 3,2m 16,8kg
Vikt 4,2m 22,1kg
Dimensioner
Höjd och bredd på golvvibrator  1200x470 mm
Höjd på aluminiumprofil: 120mm
Hand/armvibrationer HAV enligt ISO 5349 
på färsk betongyta. 2,0 m/s2
Ljudtryck vid operatör, OP 73dB(A)

TEKNISKA DATA  SWEPAC SV 23E

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är 
smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga 
och driftsäkra, vilket betyder låga drift- och under-
hållskostnader.

•  Fasta längder på aluminiumprofiler 1,6 / 2,2 /  
 3,2 / 4,2m. Låses med snabbfästen utan att  
 verktyg behöver användas.
• Steglöst varvtal på motorvibratorn ger möjlighet  
 till anpassad vibrationsfrekvens till alla betong- 
 typer och konsistenser.
• Motorvibrator med högvarvtalsmotor och hög  
 vibrationsfrekvens.
• Låg vikt och smidig konstruktion gör den lätt  
 att förflytta och hantera i mindre utrymmen.  
• Stag placerad på ergonomisk plats används  
 som lyfthandtag vid förflyttning.
• Mycket lämplig till ROT-arbeten.
• Hög effekt på motorvibratorn.
• Väl avvibrerat handtag ger mycket låga hand-  
 armvibrationer och skapar hög operatörs-
 komfort.
• Ställbart handtag ger hög valfrihet för 
 operatörers olika förutsättningar.
• Träregel kan användas som alternativ om 
 aluminiumprofil inte är tillgänglig. Fästdetaljer  
 ingår.

En golvvibrator med enkel-
balkar avsedd för yt- och plan-
vibrering av färska betongytor

Artikelnummer

603030 Golvvibrator
603049 Profil 1,6 m
603050 Profil 2,2 m
603051 Profil 3,2 m
603052 Profil 4,2 m


