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IRSE-FU
Högfrekventa Stavvibratorer med integrerad omformare

Komfort och flexibilitet: IRSE-FU-serien från Wacker
Neuson

Intelligent teknologi från Wacker Neuson: IRSE-FU-seriens
högfrekventa stavvibratorer imponerar med sin integrerade
frekvensomformare, den erbjuder betydligt mer oberoende
arbete och sparar behovet av extern omformare. IRSE-FU-
serien är också utrustad med ett praktiskt, lågvibrerande
handtag som erbjuder användaren mer komfort i arbetet. Och
dessutom mycket mer:

Integrerad frekvensomformare
Komfortabelt handtag med låga vibrationer
Helt kapslad elektronik
Pålitlig drift, även om ingångsspänningen varierar eller när
den används tillsammans med generatorer
Alla komponenter "Tillverkade i Tyskland"

IRSE-FU i detalj

Bodyguard
Safety First – användaren får med skyddssystemet
Bodyguard™ utökad säkerhet. Den i kabeländen monterade
Bodyguard™ kontrollerar alla efterkopplade komponenter och
stänger av maskinen vid oegentligheter eller fara för elstöt
inom 3 ms.
• Bodyguard kan återanvändas, dvs. vid ett byte av kabeln
kan Bodyguard anslutas till den nya kabeln och därigenom
återanvändas.
• Funktioner för självtest: genom driftslampor och
testomkopplare.

Integrerad frekvensomformare
• Sparar utrustning: ingen extra frekvensomformare behövs
för att driva denna stavvibrator
• Enkelt att ansluta till ett strömuttag och börja arbeta på en
gång
• Konstant effekt och mycket effektivitet: pålitlig användning
med generatorer och även med varierande ingångsspänningar
• Arbeta säkert: ingen strömrisk tack vare helt ingjutna
elkomponenter
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Tubstorlekar för alla användningsområden
• Utrustad för varje insats – 2 tubstorlekar tillgängliga
• Diameter 45, 57 mm

Vibratortub med cylindriska kullager
• Extremt hållbara – fullständigt förseglade vibratortuber
• Mindre slitage, främst i slipande betongblandningar
• Inkopplingen förhindrar effektivt elstötar från huset
• Perfekt lämplig för varaktig användning under
byggplatsförhållanden

Praktiskt handtag
• Ergonomiskt handtag med låga vibrationer, för komfortabelt
arbete vid komprimering av stora områden som golv och
plattor
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Skyddsslang
• Tillverkad av robust, mycket slitstarkt material

Strömkabel
• Du kan inte få mer rörelsefrihet: Strömkabel med 15 meters
längd
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Tekniska data

IRSE-FU45 IRSE-FU57

Diameter på vibratortuben mm 45 57

Längd på vibratortuben mm 382 400

Vikt på vibratortuben kg 3,5 5,8

Arbetsvikt  kg 15 17

Effektiv diameter * cm 60 85

Vibrationer  rpm 12.000 12.000

Motor Högfrekvent, kortsluten induktionsmotor med
integrerad, elektronisk frekvensomformare i
brytarhuset

Högfrekvent, kortsluten induktionsmotor med
integrerad, elektronisk frekvensomformare i
brytarhuset

Elektrisk spänning 1~ V 220-240 220-240

Ström  A 4,8 6

Frekvens  Hz 50-60 50-60

Slang (Skyddsslang) m 0.3 / 0.8 0.3 / 0.8

Spänningskabel  m 15 15

Matarkabel  m 0,5 0,5

*Detta är en icke-bindande information baserad på praktisk erfarenhet från våra kunder under vissa arbetsförhållanden. Observera att under andra speciella
arbetsförhållanden kan detta variera. Vi rekommenderar att du alltid först utför ett test under aktuella arbetsvillkor.

Anmärkning
Produkternas tillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt gjorde informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land. Mer detaljerad
information om motoreffekt kan hittas i bruksanvisningen ; Uttryckt strömmen kan variera beroende på specifika driftsförhållanden . Med reservation för
ändringar och fel undantagna . Så Gäller illustrationer.
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