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Vysokofrekvenční ponorný vibrátor AX 36
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.
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton Husqvarna AX 36 pro připojení k vysokofrekvenčnímu měniči.
Profesionální vibrátor vyniká kvalitním zpracováním, spolehlivostí a svou odolností.
Ponorné vibrátory betonu Husqvarna AX jsou lehké a ovladatelné, snadno se používají a mají dost energie i na ty
nejnáročnější úkoly. Vibrátory AX jsou vhodné tehdy, když se jich používá více souběžně, protože jeden frekvenční měnič
může pohánět až čtyři vibrátory současně. V nabídce betonového programu Husqvarna naleznete ponorný vibrátor AX
skoro pro každou aplikaci. Od vysoké po nízkou sedavost betonu, od tenkých nosníků po rozsáhlé základy. Konstrukce
vibrátoru s elektrickým motorem v hlavici poskytuje vynikající vysoký výkon a stabilní otáčky, což minimalizuje v betonu
vzduchové dutiny a přenáší je na povrch. Zároveň výrazně snižuje vibrace přenášené do ruky a paže. Snadno ovladatelný
robustní hliníkový přepínač patří ke standardní výbavě. Spolehlivé a odolné vibrátory jsou určeny pro beton se střední až
vysokou sedavostí.

Technické parametry
průměr / délka hlavice
napětí
příkon
proud
amplituda
frekvence vibrací
otáčky rotoru hlavice
délka ohebné hadice
délka přívodního el. kabelu
vibrace v rukojeti
hmotnost hlavice

36 / 322
42-3-200
240
6,2
2,5
12.000
3.000
5
10
3,81
2,1

mm
V/Hz
W
A
mm
vpm
ot./min.
m
m
m/s²
kg

Charakteristika a přednosti
• vysoký účiněk zhutnění
• elektromotor umístěný přímo ve vibrační hlavici
• velmi nízké vibrace v ohebné hadici
• vysoké krytí do vlhkého prostředí
• snadná údržba, obsluha a jednoduchý servis
• nádstavce pro betonáže v úzkých prostorech s velkým
množstvím armatury
• válečková ložiska a indukčně kalená ocel zajišťují
delší životnost
• hadice a kabel mají vynikající odolnost při tření a
ohýbání

Ceníková cena:
Dostupnost:

20.884,- Kč
(25.270,- s DPH)
do 3 dnů
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.

