F 50

Framåtgående
markvibrator

Gemensamt för våra maskinmodeller är att
de är smidiga och lättjobbade. De är också
stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga
drifts- och underhållskostnader.
s Swepac F 50 är lämplig för mindre arbeten,
som t ex vid justering av underlaget för
beläggningssten.
s Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad
under bottenplattan avjämnas stenbeläggningar
effektivt.
s Maskinen tål tuffa tag eftersom delar av
motor och transmission är helt skyddade av
en kåpa i slagtålig polyeten.

TEKNISKA DATA

SWEPAC F 50

Vikt, netto
52 kg
Bredd, bottenplatta
300 mm
Höjd, max / min
1010 / 700 mm
Längd, max / min
1125 / 565 mm
LxHxB
300 x 385 x 500 mm
Drivmotor
Honda GX 100
Bränsletank
2,6 liter
Blyfri eller alkylatbensin
Bränsle
2,4 kW
Motoreffekt, max
9 kN
Centrifugalkraft
0 - 25 m/min
Gånghastighet
4,5 m/s2
Hand/arm vibrationer ahv
enligt ISO 5349 på grusunderlag
105 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå, LWA
89 dB(A)
Ljudtryck vid operatör

s Det är lätt att ta bort handtaget utan verktyg,
och bagageutrymmet i en vanlig bil räcker för
transport.

305000

s Chassiet är varmförzinkat, vilket innebär ett
överlägset, underhållsfritt rostskydd.

Tillbehör

Artikelnummer

305039

F 50 med Vanguard bensinmotor

Vulkollanplatta komplett

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.
Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-342 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

F50_2013-03_SE

För packning av sand, grus,
makadam och marksten.

F 75 E
Framåtgående
markvibrator

Gemensamt för våra maskinmodeller är att
de är smidiga och lättjobbade. De är också
stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga
drifts- och underhållskostnader.
s Swepac F 75 E är en 75 kg platta som
kännetecknas av kompakt och robust design,
litet underhållsbehov och därmed låga driftskostnader.
s Maskinen drivs av en 1-fas elmotor för anslutning till ett jordat vägguttag. Eftersom motorn
inte släpper ut några avgaser kan maskinen
användas i dåligt ventilerade utrymmen och
inomhus.
s F 75 E är lämplig för mindre arbeten, som t ex
vid justering av underlaget för beläggningssten.
Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad under
bottenplattan avjämnas stenbeläggningar
effektivt.
s 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 permanentsmorda lager.

TEKNISKA DATA

SWEPAC F 75 E

Vikt, netto
Bredd, bottenplatta
Höjd, max / min
Längd, max / min
Drivmotor
Motoreffekt, max
Centrifugalkraft
Gånghastighet
Hand/arm vibrationer ahv
enligt ISO 5349 på grusunderlag
Garanterad ljudeffektnivå, LWA
Ljudtryck vid operatör

75 kg
380 mm
1000 / 920 mm
920 / 600 mm
El 1 -fas, 230 V
1,1 kW
11 kN
0 - 25 m/min
4,6 m/s2
103 dB(A)
90 dB(A)

Artikelnummer
305150

F 75 E med 230V elmotor

Tillbehör
305138

Vulkollanplatta komplett

s Det är lätt att ta bort handtaget utan verktyg
t ex för transporter.
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.
Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-342 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

F75E_2013-03_SE

För packning av sand, grus,
makadam och marksten.

FR 85

Rund
markvibrator

Gemensamt för våra maskinmodeller är att
de är smidiga och lättjobbade. De är också
stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga
drifts- och underhållskostnader.
s Swepac FR 85 är idealisk för arbeten i trånga
utrymmen, som i t ex rörgravar, där den fungerar
som en mycket prisvärd fram/backplatta.
Passar också bra för arbeten med trädgårdsoch parkanläggningar.
s Den extremt lättmanövrerade maskinen
och utformningen av bottenplattan gör
att man packar intill kantsten och in i
hörn bättre än med någon annan platta.
s FR 85 fungerar som en ”vanlig” platta,
men har egenskaper som gör den mer
flexibel.
s Chassiet är varmförzinkat, vilket
innebär ett överlägset, underhållsfritt
rostskydd.

TEKNISKA DATA

SWEPAC FR 85

Vikt, netto
88 kg
Bredd, bottenplatta
430 mm
Höjd, max / min
980 / 800 mm
Längd, max / min
430 / 430 mm
Drivmotor
Honda GX 120
Bränsletank
2,5 liter
Bränsle
Blyfri eller alkylatbensin
Motoreffekt, max
2,9 kW
14 kN
Centrifugalkraft
0 - 25 m/min
Gånghastighet
Hand/arm vibrationer ahv
3,1 m/s2
enligt ISO 5349 på grusunderlag
105 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå, LWA
90 dB(A)
Ljudtryck vid operatör

Artikelnummer
204060

FR 85 med Honda bensinmotor

Tillbehör
204058

Transporthjulsats

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.
Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-342 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

FR85_2013-03_SE

För packning av sand, grus
och makadam.

F 70 A

Framåtgående
markvibrator

Gemensamt för våra maskinmodeller är att
de är smidiga och lättjobbade. De är också
stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga
drifts- och underhållskostnader.
s Swepac F 70 A är en lätt, kompakt och
lättmanövrerad markvibrator utrustad med en
inbyggd 12 liters vattentank.
s Den är idealisk för packning av mindre asfaltytor och vid reparationsarbeten.
s Packning av grus och sand går också bra.
Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad under
bottenplattan avjämnas stenbeläggningar
effektivt.
s Chassiet är varmförzinkat, vilket innebär
ett överlägset rostskydd även för den
integrerade vattentanken.
s Hardox -plåt i bottenplattan betyder lång
livslängd.

TEKNISKA DATA

SWEPAC F 70 A

Vikt, netto
79 kg
Bredd, bottenplatta
530 mm
Höjd, max / min
1090 / 870 mm
Längd, max / min
1050 / 625 mm
Drivmotor
Honda GX 120
Bränsletank
2,5 liter
Bränsle
Blyfri eller alkylatbensin
Motoreffekt, max
2,9 kW
11 kN
Centrifugalkraft
0 - 25 m/min
Gånghastighet
Hand/arm vibrationer ahv
3,9 m/s2
enligt ISO 5349 på grusunderlag
105 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå, LWA
90 dB(A)
Ljudtryck vid operatör

Artikelnummer
207000

F 70 A med Honda bensinmotor

Tillbehör

®

207035
207078

Vulkollanplatta komplett
Transporthjulsats

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.
Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-342 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

F70A_2013-03_SE

För packning av sand,
grus, makadam, asfalt och
marksten.

FB 500

Fram- och backgående
markvibrator

TEKNISKA DATA

SWEPAC FB 500

s Vibratorsystemet är remdrivet och
gånghastigheten är steglöst ställbar.

Vikt, netto
Bredd, bottenplatta
Höjd, max / min
Längd, max / min
Drivmotor
Bränsletankvolym
Bränsle
Motoreffekt, max
Batterikapacitet
Generatorkapacitet
Centrifugalkraft
Gånghastighet
Hand/arm vibrationer ahv
enligt ISO 5349 på grusunderlag
Garanterad ljudeffektnivå, LWA
Ljudtryck vid operatör

s Ergonomin är i toppklass med bl a effektivt
avvibrerat manöverhandtag.

Artikelnummer

Gemensamt för våra maskinmodeller är att
de är smidiga och lättjobbade. De är också
stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga
drifts- och underhållskostnader.
s Swepac FB 500 är en 490 kg tung och
kompakt dieseldriven maskin, men trots tyngden
väl balanserad och lätt att manövrera.
s Den robusta skyddsramen skyddar motorn
effektivt mot yttre skador.
s Hardox®plåt i bottenplattan betyder lång
livslängd.

s Chassiet är varmförzinkat, vilket innebär
ett överlägset skydd mot korrosion.

307600

490 kg
700 mm
1235 / 1050 mm
1830 / 1180 mm
Hatz Supra 1D50Z
5,5 liter
Diesel
7,5 kW
40 Ah
180 W (15A)
66 kN
0 - ca 25 m/min
2,6 m/s2
108 dB(A)
93 dB(A)

FB 500 med Hatz dieselmotor

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.
Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-342 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

FB500_2013-04_SE

För packning av sand, grus,
makadam och sprängsten.
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