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Pneumatický ponorný vibrátor AY 67
Autorizovaný prodej a servis strojů pro úpravu betonu Husqvarna již 25 let (Dynapac - Atlas Copco - Husqvarna).
Na námi prodávané typy strojů značky Husqvarna provádíme autorizovaný servis a dodáváme náhradní díly.
Pneumatický ponorný vibrátor na beton Husqvarna AY 67 je vhodná volba pro firmy používající běžný vzduchový
kompresor s provozním tlakem 7 barů. Ponorný vibrátor je jednoduché odolné konstrukce s jednoduchým následným
servisem. Jedná se o profesionální vibrátor betonu, který vyniká kvalitním zpracováním, spolehlivostí a svou odolností.
Vibrátor není potřeba při práci chladit a je vhodný pro vibrování stěn nebo vzdálenějších objektů. Dosah
vibrátoru lze upravovat na základě délky pneumatické hadice. Vibrátor se k hadici připojuje klasickými rychlospojkami 3/4"
a je zajištěn ocelovým lankem.

Technické parametry
průměr vibrační hlavice
délka vibrační hlavice
frekvence vibrací
délka ohebné hadice
spotřeba vzduchu
vibrace v rukojeti
hladina hluku
hmotnost hlavice

67
365
17.500
2
1,0
2,38
98,0
7,9

mm
mm
vpm
m
m3/min
ms-2
dB(A)
kg

Charakteristika a přednosti
•
•
•
•
•
•
•
•

mechanicky jednoduchá konstrukce
snadná údržba a servis
bez nutnosti chlazení - vhodné pro vibrování stěn
dosah lze upravit dle délky pneumatické hadice
pro použití s běžným 7 barovým kompresorem
ocelové lanko k zajištění vibrátoru
velmi nízké vibrace přenášené do rukou obsluhy
volitelná délka ohebné hadice 2 nebo 4 m

Ceníková cena:
Dostupnost:

11.838,- Kč
(14.324,- s DPH)
do týdne
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a předprodejní servis.
Na námi dodané ponorné vibrátory Husqvarna provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou
náhradních dílů.
Na námi prodané stroje poskytujeme 15% slevu na pozáruční servisní práce.
Vibrace v našich pneumatických vibrátorech AY vytváří rotor uvnitř hlavice vibrátoru. Rotor je poháněn stlačeným
vzduchem, který se přenáší hadicí z kompresoru. Pokud se jim dostává patřičné údržby, jsou pneumatické vibrátory
výkonné, hospodárné, odolné a spolehlivé. Jedná se o efektivní řešení, jestliže se na pracovišti již nachází vzduchový
kompresor. Ten může pohánět několik vibrátorů současně. Vibrátory Husqvarna AY jsou ideální pro vibrování stěn a
sloupů, protože díky vzduchem chlazené konstrukci dochází k účinnému chlazení. Nepřítomnost rotující součástí v ohebné
hadici přináší výrazné snížení vibrací přenášených do rukou a paží

