
Gemensamt för våra maskinmodeller är att
de är smidiga och lättjobbade. De är också
stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga
drifts- och underhållskostnader.

• Swepac F 90 A är en lätt, kompakt och
lättmanövrerad markvibrator utrustad med en 
inbyggd 21 liters vattentank.

• Den är idealisk för packning av mindre asfalt-
ytor och vid reparationsarbeten. 

• Nytt ergonomiskt handtag med väsentligt 
reducerade vibrationsnivåer

• Packning av grus och sand går också bra.  
Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad under 
bottenplattan avjämnas stenbeläggningar 
effektivt.

• Chassiet är varmförzinkat, vilket innebär
ett överlägset skydd mot korrosion även för den
integrerade vattentanken.

• Hardox®-plåt i bottenplattan betyder lång 
livslängd.

• Utrustad med transporthjul som förenklar 
kortare transporter mellan arbetsplatser.

Vikt, netto
Bredd, bottenplatta
Höjd, max / min
Längd, max / min
Drivmotor
Bränsletank
Bränsle
Motoreffekt, max
Centrifugalkraft
Frekvens
Gånghastighet
Vattentank
Hand/arm vibrationer HAV
enligt ISO 5349 på grusunderlag
Garanterad ljudeffektnivå, LWA

Ljudtryck vid operatör, OP

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för 
varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade 
av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

108 kg
530 mm

1090 / 870 mm
1110 / 675 mm
Honda GX 120

2,5 liter
Blyfri eller alkylatbensin

2,6 kW (3,5 hk)
14 kN
91 Hz

0 - 25 m/min
21 liter

2,8 m/s2

105 dB(A)
90 dB(A)

F 90A
Framåtgående 

markvibrator

För packning av sand, 
grus, makadam, asfalt och 
marksten.

TEKNISKA DATA  SWEPAC F 90A

Artikelnummer

202160 F 90 A med Honda bensinmotor

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

202075 Vulkollanplatta komplett

Tillbehör
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Nyhet 2019 - handtag med 
ännu lägre vibrationsnivåer


