
FOR A SOLID GROUND
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Entrack AS er importær og forhandler av SWEPAC markvibratorer i Norge. Kontakt oss for et tilbud på en  
Swepac i dag. Entrack fører alt av deler til både nye og gamle Swepac modeller. Swepac er sertifisert i henhold  
til ISO 9001 og 14001 for kvalitet og bærekraft og maskinene våre er CE-sertifisert. Vi forbeholder oss retten  
til å gjøre endringer i de tekniske spesifikasjonene uten forhåndsvarsel. 
Les mer på www.entrack.no

Utslippsfri pakking av sand, grus,  
pukk og belegningsstein.

Alle maskinene våre er allsidige og enkle å 
betjene. De er pålitelige og har lang levetid, 
noe som gir lave drifts- og vedlikeholdskost-
nader.

Swepac F 82B er en batteridrevet  
vibroplate som egner seg for arbeid i  
områder der forbrenningsmotorer bør  
unngås, som i tunneler, byområder eller på 
innendørs byggeplasser.

• Maskinen drives av et 729 Wh litium-ion-batteri  
 og en 72 V 1,8 kW DC-motor.

• Driftstid er ca. 30 minutter med ett batteri. 
 Ladetid er 1,5 timer.

• Ved å montere en Vulkollan®-plate (tilbehør) på  
 bunnplaten, kan man effektivt utjevne områder  
 med belegningsstein.

• Den batteridrevne F 82B er utslippsfri og har   
 lavt støynivå.

• Enkelt og kostnadseffektivt vedlikehold og 
 service – ingen luftfilter- eller oljeskift. 
 Ingen drivstoffhåndtering.

• Avvibrert, ergonomisk håndtak med lave  
 vibrasjonsverdier. Håndtaket kan enkelt fjernes  
 uten bruk av verktøy for transport.

BATTERIDREVET, FRAMOVERGÅENDE 
VIBROPLATEF 82B

TEKNISKE DATA - SWEPAC F82B
Vekt, netto 91 kg
Vekt, batteripakke 6 kg
Bunnplate, bredde x lengde 430 x 580 mm
Høyde, maks/min 990/998 mm
Lengde, maks/min 1070/610 mm
Motor  Honda eGX
Motoreffekt  1,8 kW
Batteritype  Litium-ion
Spenning  72 V
Energiinnhold  720 Wh
Sentrifugalkraft 15 kN
Frekvens 90 Hz

DELENUMMER

TILBEHØR

Arbeidshastighet 0-25 m/min
Hånd-/armvibrasjoner HAV  <2.5 m/s2

i henhold til ISO 5349 på grusunderlag
Garantert lydeffektnivå, LwA  105 dB (A)
Lydtrykk ved operatør 90 dB(A)

305850-02  F 82B 
 

305422 Vulkollan-plate
305705 Transporthjul
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Entrack AS er importær og forhandler av SWEPAC markvibratorer i Norge. Kontakt oss for et tilbud på en  
Swepac i dag. Entrack fører alt av deler til både nye og gamle Swepac modeller. Swepac er sertifisert i henhold  
til ISO 9001 og 14001 for kvalitet og bærekraft og maskinene våre er CE-sertifisert. Vi forbeholder oss retten  
til å gjøre endringer i de tekniske spesifikasjonene uten forhåndsvarsel. 
Les mer på www.entrack.no

Utslippsfri pakking av sand, grus, 
pukk og belegningsstein.

Alle maskinene våre er allsidige og enkle å 
betjene.  
De er pålitelige og har lang levetid, noe som 
gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Swepac F92B er en batteridrevet  
vibroplate som egner seg for arbeid i  
områder der forbrenningsmotorer bør 
unngås, som i tunneler, byområder eller på 
innendørs byggeplasser. 

• Maskinen drives av et 729 Wh litium-ion-batteri  
 og en 72 V 1,8 kW DC-motor.

• Driftstid er ca. 30 minutter med ett batteri.  
 Ladetid er 1,5 timer.

• Ved å montere en Vulkollan®-plate (tilbehør) på  
 bunnplaten, kan man effektivt utjevne områder  
 med belegningsstein.

• Den batteridrevne F 92B er utslippsfri og har   
 svært lavt støynivå.

• Enkelt og kostnadseffektivt vedlikehold og 
 service – ingen luftfilter- eller oljeskift.  
 Ingen drivstoffhåndtering.

• Avvibrert ergonomisk håndtak med lave  
 vibrasjonsverdier. Håndtaket kan enkelt fjernes  
 uten bruk av verktøy for transport. 

BATTERIDREVET, FRAMOVERGÅENDE 
VIBROPLATEF 92B

TEKNISKE DATA  - SWEPAC F82B
Vekt, netto 96 kg
Vekt batteripakke  6 kg
Bunnplate, bredde x lengde  500 x 580 mm
Høyde, maks/min  990/998 mm
Lengde, maks/min  1070/610 mm
Motor  Honda eGX
Motoreffekt  1,8 kW
Batteritype  Litium-ion
Spenning  72 V
Energiinnhold  720 Wh
Sentrifugalkraft  15 kN
Frekvens  90 Hz

DELENUMMER

TILBEHØR

Arbeidshastighet   0-25 m/min
Hånd-/armvibrasjoner HAV  <2.5 m/s2

i henhold til ISO 5349 på grusunderlag
Garantert lydeffektnivå, LwA  105 dB(A)
Lydtrykk ved operatør 90 dB(A)

305860-02  F 92B
1018128 Batteri Honda eGX
1018129 Lader Honda eGX

305705 Transporthjul
305645 Vulkollan-plate


