FOR A SOLID GROUND

FB 155
• De Swepac FB 1550 is een vooruit en -

achteruitlopende trilplaat op benzine met een hoge
verdichtings capaciteit
• De machine is traploos instelbaar en wordt
aangedreven door een V snaar
• Met een Vulkollan® plaat (accessoire) bevestigd aan
de voetplaat kunnen verharde oppervlakken
efficiënt worden verdicht voor een egaal oppervlak.

• Het compacte ontwerp maakt de machine

geschikt voor leidingsleuven en andere krappe
ruimtes.

• Het excentrische element heeft

onderhoudsvrije permanent gesmeerde lagers

• Het robuuste beschermende frame beschermt
Voor het verdichten van zand,
grind, tegels en straatstenen

de motor effectief tegen externe schade en is
uitgerust met een sterke hijshaak

• De ergonomie is van topklasse met onder andere
een vibrerende bedieningshendel (HAV <2,5
m/s2) met vooruit/achteruit functie en
snelheidsregelaars.

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te
bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat
lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

Gewicht, netto
Voetplaat, breedte x lengte
Hoogte, max / min
Lengte, max / min
Motor
Brandstoftank
Brandstof
Motor vermogen, max
Centrifugaal kracht
Frequentie
Werksnelheid
Hand/arm vibratie
Geluidsniveau LwA
Geluiddruk (oren)

180 kg
450/550 x 720 mm
1180 / 1000 mm
1440 / 800 mm
Honda GX 200
3,1 liter
Benzine
4,3 kW
32 kN
83 Hz
0-25 m/min
2,5 m/s
105 dB(A)
91 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

308500
308520

FB155 voetplaat 500mm
FB155 voetplaat 550mm
ACCESSOIRES

303260
303277

Vulkollanplaat 450mm
Vulkollanplaat 550mm

UW DEALER:

Swepac a leading manufacturer of soil compactors and concrete equipment. The company has a wide range of products, with different motor options and a variety ofsizes for every application. Swepac is certified
for quality and environmental management under ISO 9001 and 14001, and our machines are CE certified. You will find detailed information about the company and our products on our website,
www.swepac.com. We reserve the right to make changes in technical specifications without prior notice
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