ПРИЛОЖЕНИЕ
Вибраторът за бетон CIMEX VP5040 ф50 се
използва за изкарване на въздушните мехури и
кухини при изливането на бетон, като по този
начин се осигурява плътност и максимална
якост на бетоновите конструкции.

VP5040

ВИБРАТОР ЗА
БЕТОН
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Вибраторите за бетон - Ф45 и Ф50 са найподходящи за употреба при отливане на
колони.
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1. 4-СЛОЙНА АРМИРОВКА НА ЖИЛОТО
Повишава износоустойчивоста и гарантира безпроблемна работа
дори и при продължително натоварване.

2. 6-СЛОЙНО ПОКРИТИЕ НА МАРКУЧА
Подобрена конструкция,
предпазва жилото.

специално
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за
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3. ИЗНОСОУСТОЙЧИВО УПЛЪТНЕНИЕ
Каучуково уплътнение, предотвратяващо износването между
главата и маркуча.

4. АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ
7

Автоматична защита от претоварване на ел.мрежа.

5. ШЕСТОСТЕНЕН ЗAХВАТ
6-стенният захват подсигурява по-добро предавателно усилие
към жилото, съответно и по-ефективна вибрация.
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6. ЗАКОНТРЯЩ ЩИФТ: ЖИЛО - ДВИГАТЕЛ
Закрепването на вала към задвижването е посредством бърза
връзка със законтрящ щифт.
Сигурен и стабилен захват, който гарантира безпроблемна
работа.

8. ДВОЙНО УПЛЪТНЕНИЕ НА УДАРНИКА
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7. ЛЯВА РЕЗБОВА ВРЪЗКА: ЖИЛО - ДВИГАТЕЛ
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ОБРАБОТКА НА БЕТОН
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА VP5040
Честота на вибрациите

VP5040

12 000 vpm - 14 000 vpm

Размер на главата

ф50

Захранващо напрежение

230-240V / 50 Hz

Мощност

1500 W
4m
50 cm

Общо тегло

21.0 kg

Вибраторът за бетон CIMEX VP5040
ф50 се използва за изкарване на
въздушните мехури и кухини при
изливането на бетон, като по този начин
се осигурява плътност и максимална
якост на бетоновите конструкции.
Гъвкавият вал е връзката между
задвижващия
модул
"CIMEX"
и
вибриращата игла, която се поставя в
положения бетон.
Закрепването
на
вала
към
задвижването е посредством бърза
връзка със законтрящ щифт, а към
вибриращата игла е посредством лява
резбова връзка с уплътняващ пръстен.

ОКОМПЛЕКТОВКА
•

Задвижващ модул

•

Армирано жило

•

Вибрационна игла/глава

•

Гаранционна карта + Ръководство

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ЖИЛО ЗА ВИБРАТОР ЗА БЕТОН Ф50

CIMEX EUROPE Gmbh.
София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

Продажба на лека строителна механизация, машини под наем, сервиз и резервни части за строителна техника

SD - 07/2020 - VP5040

Дължина на ударника

ОБРАБОТКА НА БЕТОН

Дължина на жилото

ВИБРАТОР ЗА
БЕТОН

