
výkon motoru 2.3 kW

hmotnost 6 kg

objednací číslo 244/00200

cena bez DPH

ohebná hřídel 3m 244/00500

ohebná hřídel 4m 244/00600

vibrační hlavice 36mm 244/00700

vibrační hlavice 50mm 244/00800

vibrační hlavice 57mm 244/00900

výstupní výkon 230V 1.3 kVA

vibrace 12000 ot./min.

odstředivá síla 1825 kN

průměr hlavice 38 mm

délka hlavice 330 mm

délka kabelu 7 mm

hmotnost 12 kg

objednací číslo BHFX04

cena bez DPH

napětí / proudový odběr 3fáze 42/5 V/A

odstředivá síla 1390 kN

amplituda vibrací 0.98 mm

průměr hlavice 36 mm

délka hlavice 350 mm

délka kabelu 10 m

hmotnost 9 kg

objednací číslo 245/00100

cena bez DPH

napětí / proudový odběr 3fáze 42/5 V/A

odstředivá síla 3815 kN

amplituda vibrací 1.02 mm

průměr hlavice 52 mm

délka hlavice 382 mm

délka kabelu 10 m

hmotnost 14 kg

objednací číslo 245/00500

cena bez DPH

VIBRÁTORY
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MEGAVIB + 

VIBRATECH "38"

BGN + "35"

BGN TURBO "52"

* Dodává se dále v průměrech 52 a 58mm. 

* Dodává se dále v průměrech 45, 50, 60 a 70mm. 

* Dodává se dále v průměrech 58, 65 a 75mm. 
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Vysokofrekvenšční vibrátor vhodný pro připojení k většině 3fázových, 42V,200Hz měničů.

Špičková řada vysokofrekvenčních vibrátorů s 10m elektrickým přívodním kabelem s 42V zástrčkou., 200Hz.



napájecí napětí 230 V

počet fází 1 fáze

počet výstupních zásuvek 1 ks

proud na výstupu 20 A

hmotnost 18 kg

rozměry š x v x d 170 x 460 x 320 mm

ochrana IP44

objednací číslo 112.9.914

cena bez DPH

napájecí napětí 230/400 V

počet fází 1/3 fáze

počet výstupních zásuvek 2/2 ks

proud na výstupu 21/21 A

hmotnost 28/28 kg

rozměry š x v x d 270 x 390 x 520 mm

ochrana IP44

objednací číslo 112.9.903/112.9.904

cena bez DPH

napájecí napětí 400 V

počet fází 3 fáze

počet výstupních zásuvek 3 ks

proud na výstupu 34 A

hmotnost 34 kg

rozměry š x v x d 445 x 560 x 510 mm

ochrana IP65

objednací číslo 112.9.907

cena bez DPH

napájecí napětí 400 V

počet fází 3 fáze

počet výstupních zásuvek 4 ks

proud na výstupu 64 A

hmotnost 85 kg

rozměry š x v x d 510 x 930 x 570 mm

ochrana IP44

objednací číslo 112.9.908

cena bez DPH

VIBRÁTORY - FREKVENČNÍ MĚNIČE
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BGF 20

BGF 24 / BGF 24T

BGF 34T

BGF 64T

Všechny modely mohou pohánět vinbrátory BGN nebo jiné vybavení vyžadující 3fázové, 42V, 200Hz napájení.


