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Série IEC
Vibradores internos de alta frequência com conversor de frequência e tensão integrado

Flexibilidade em ação, com a nova série IEC da
Wacker Neuson
Os vibradores internos de alta frequência da série IEC
apresentam conversores internos integrados, oferecendo
duas ferramentas em uma. Estes vibradores internos são
caracterizados por um alto grau de flexibilidade e pela
facilidade de uso. O design ergonômico e a boa relação
custo-desempenho são vantagens adicionais.

conversor de frequência integrado, para maior flexibilidade●

Motor elétrico de alta frequência para resultados de●

compactação ideais
Design robusto e ergonômico●

Vibradores internos disponíveis em três tamanhos do●

cabeçote
Relação custo-desempenho atraente●

Tamanhos do cabeçote do vibrador:
três diâmetros disponíveis: 38, 45 e 58 mm
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Dados técnicos

 IEC 38 IEC 45 IEC 58

Diâmetro da cabeça do vibrador mm 38 45 58

Comprimento da cabeça do vibrador mm 285 320 327

Peso do corpo de garrafa kg 11.3 13.2 15.2

Mangueira de protecção comprimento máx.* m 10 10 10

Diâmetro de rendimento ** cm 38 45 58

Oscilações  1/min 12,000 12,000 12,000

Motor Motor assíncrono Motor assíncrono Motor assíncrono

Tensão 1~ V 240 240 240

Corrente  A 3 4 5

Frequência  Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Cabo de alimentação  m 15 15 15

* Comprimento padrão da mangueira de 5 e 10 m. Possibilidade para pedidos especiais de comprimento menor. ** Isto é uma informação não vinculativa
baseada na experiência prática dos nossos clientes sob certas condições de operação. Por favor, note que estes dados podem variar sob condições
operacionais específicas. Recomendamos sempre executar um escoamento de teste sob condições de operação normais.

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu
país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
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