FOR A SOLID GROUND

FB 200B
• De Swepac FB200B is een accu trilplaat die ideaal is

voor werkzaamheden in gebieden waar geen
verbrandingsmotoren kunnen worden gebruikt, zoals
tunnels, stedelijke gebieden of inpandig.
• 46 kWh Lithium-Ion batterij.

• Gebruiksduur ongeveer 2 uur. Oplaadtijd ongeveer 4
uur. Vast accu pakket met externe lader

• Met een Vulkollan® plaat (accessoire) bevestigd aan
de voetplaat kunnen verharde oppervlakken
efficiënt worden verdicht voor een egaal oppervlak.

• De F 92B is emissievrij en heeft een laag
geluidsniveau.

• Eenvoudig te onderhouden – geen luchtfilter of
motorolie verversen. Geen brandstoffilters.

Emissievrij verdichten van zand,
grind, klinkers, grind en puinbanen

• De ergonomische handgreep met lade hand arm
vibratie

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

TECHNICAL DATA – SWEPAC FB 200B

Gewicht, netto
Voetplaat, breedte x lengte
Hoogte, max / min
Lengte, max / min
Motor
Motor output
Type accu
Voltage
Vermogen
Centrifugaal kracht
Frequentie
Werksnelheid
Hand/arm vibratie
Geluidsniveau LwA
Geluiddruk (oren)

225 kg
450 /500 x 720 mm
1180 / 1000 mm
1440 / 790 mm
DC accu
2.8 kW
Lithium-ION
48 V
4.6 kWh
32 kN
85 Hz
0-25 m/min
<2,5 m/s
103 dB(A)
89 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

306100

FB200B
ACCESSOIRES

303260
303277

Vulkollan plaat 450mm
Vulkollan plaat 550 mm

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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