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

• Swepac F 50B är en 54 kg markvibrator som kän-
netecknas av kompakt och robust design, litet under-
hållsbehov och därmed låga driftskostnader.

• Maskinen drivs av en batteridriven 24 volts DC 
motor . Eftersom motorn inte släpper ut några avgaser 
kan maskinen användas i dåligt ventilerade utrymmen 
och inomhus.

• F 50B är lämplig för mindre arbeten, som t ex  vid 
justering av underlaget för beläggningssten. Med 
vulkollanplatta (tillbehör) monterad under bottenplattan 
avjämnas stenbeläggningar effektivt.

• Maskinen tål tuffa tag eftersom delar av motor och 
transmission är helt skyddade av en kåpa i slagtålig 
polyeten. Chassie och handtag är varmförzinkade 
och underhållsfria. Vibrationselementet har perma-
nentsmorda lager.

• Det är lätt att ta bort handtaget utan verktyg 
t ex för transporter.

Vikt, netto
Bredd, bottenplatta
Höjd, max / min / u handtag
Längd, max / min
Drivmotor
Motoreffekt, max
Centrifugalkraft
Frekvens
Gånghastighet
Hand/arm vibrationer HAV
enligt ISO 5349 på grusunderlag
Batterityp
Batteri
Drifttid
Laddtid
Garanterad ljudeffekt LWA
Ljudtryck vid operatörens öra

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

54 kg
300 mm

1010/700/400 mm
1125 / 565 mm

DC (batteri)
600 W 

9 kN
112 Hz

0 - 25 m/min
4,0 m/s2

Litium Ion, 
Panasonic NCR18650

1-1,2 tim
2 tim

103 d(A)
88 dB(A)

F 50B
Framåtgående 

batteridriven 
markvibrator

För packning av sand, grus,  
makadam och marksten. TEKNISKA DATA  SWEPAC F 50B

Artikelnummer

305500 F 50B

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com
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305039 Vulkollanplatta komplett
305525 Extra batteripack

Tillbehör

Utbytbar batterienhet


