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NYHED HOS EP  
Pladevibratorer og betonudstyr fra Swepac

Hos EP er vi glade for at introducere Swepac i vores sortiment. Swepac er et svensk brand 
og førende producent af produkter til jordkomprimering og betonbearbejdning. Produkterne 
er udviklet i nært samarbejde med kunder, og har stort fokus på funktion, sikkerhed, god 
ergonomi, høj kvalitet og miljøbevidsthed.

Vi glæder os til at introducere vores kunder for

LÆS MERE 
om produkterne her i  

avisen, besøg vores  
webshop EP.dk eller kom  

forbi vores butik i Hedehusene  
eller Aalborg, hvor du kan  

se nærmere på de forskellige 
produkter fra Swepac.

Du er også velkommen til at 
kontakte        for nærmere  

info og demo. 
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PLADEVIBRATOR 
F 80 
Swepacs fremadgående pladevibrator F 80 er en specielt 
konstrueret pladevibrator til komprimering af tynde til mellemtykke 
lag af sand og grus. Den er mest ideel til mindre reparations- og 
vedligeholdelsesarbejde, såsom ved indkørsler og fortove.
Varenr. SW305700

Vægt:  80 kg
Centrifugalkraft: 15 kN
Motor:  Honda GX160
Bundplade:  430 mm

MED FOKUS PÅ EFFEKTIVT 
KOMPRIMERINGSUDSTYR

STAMPER 
T 58 
Swepac T 58 er velegnet til 
reparationsopgaver og arbejde i 
områder med begrænset plads, 
såsom udgravninger og langs 
bygningsfundamenter. Maskinen 
er meget velafbalanceret og let at 
betjene.
Varenr. SW405275

Vægt:  58 kg
Centrifugalkraft:  16 kN
Motor:  Honda GXR 120
Fod:  230x280 mm

STAMPER  
T 64  
Swepac T 64 er velegnet til 
reparationsopgaver og arbejde i 
områder med begrænset plads, 
såsom udgravninger og langs 
bygningsfundamenter. Maskinen 
er meget velafbalanceret og let at 
betjene.
Varenr. SW405200 

Vægt:  64 kg
Centrifugalkraft:  16 kN
Motor:  Honda GXR 120
Fod:  280x280 mm

PLADEVIBRATOR 
FR 85  
Swepac FR 85 er ideel til arbejde på områder med begrænset 
plads, såsom udgravninger, hvor den fungerer som en meget 
økonomisk vendbar pladevibrator. Den er også velegnet til alm. 
brug i forbindelse med belægningsarbejde m.m. Maskinens 
lette manøvrerbarhed og design af bundpladen muliggør bedre 
komprimering ved kantsten og i hjørner end med nogen anden 
pladevibrator. FR 85 fungerer som en ”almindelig” pladevibrator, 
men har funktioner som gør den mere alsidig.
Varenr. SW204060

 Vægt:  88 kg
 Centrifugalkraft: 14 kN
 Motor:  Honda GX160
 Bundplade:  430 mmx430 mm

Håndtagene på  
alle vores slibe- 
maskiner har lave 
vibrations værdier, 
hvilket mindsker 
risikoen for følel-
sesløshed og vibra-
tionssyndromet. 

STAMPERNE ER EKSTREMT 
VELAFBALANCERET OG 

LETTE AT BETJENE

FREMADGÅENDE PLADEVIBRATORER
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Alle Swepac  
produkter er designet  

og fremstillet til krævende 
og professionel brug. Dette  

ses ved kraftigt chassis,  
velprøvede motorer og  

store luftfiltre. 

PLADEVIBRATOR 
F 90A ASFALT   
Swepac F 90A er en kompakt, let vibrationsplade, som er 
let at manøvrere. Maskinen er ideel til komprimering af små 
asfaltområder og til reparationsopgaver. Pladevibratoren er 
udstyret med en indbygget 21 liter vandtank samt  
ergonomisk afvibreret håndtag, som reducerer  
hånd og arm vibrationer kraftigt.
F 90A leveres inkl. transporthjul.
Varenr. SW202160

Vægt:  108 kg
Centrifugalkraft: 14 kN
Motor:  Honda GX120
Bundplade:  560 mm

Book en demo af  
Swepac 

pladevibratorer  
hos EP på  

tlf. 70 26 77 22

Med vulkolanplade  
(tilbehør) monteret  

under bundpladen på  
pladevibratoren komprimeres 

belægningssten effektivt.  
Vulkolanplade fås til  

F 50, F 80, F 140, F 50B,  
F75E, F 70A, F 90A  

og FB 265

PLADEVIBRATOR 
F 70A ASFALT   
Swepac F 70A er en kompakt, let vibrationsplade, som er let 
at manøvrere. Maskinen er ideel til komprimering af små asfalt 
områder og til reparationsopgaver. Pladevibratoren er udstyret 
med en indbygget 12 liter vandtank samt ergonomisk afvibreret 
håndtag, som reducerer hånd og arm vibrationer kraftigt.
Varenr. SW207510 

Vægt:  79 kg
Centrifugalkraft:  11 kN
Motor:  Honda GX120
Bundplade:  530 mm

Tilbehør til F 70A 
Hjulsæt 
Varenr. SW207078 



4    EP  |  ERENFRED PEDERSEN A/S   Maskiner og værktøj til bygge- og anlægsbranchen

FREM OG BAK PLADEVIBRATORER

PLADEVIBRATOR 
FB 160    
Swepac FB 160 er en benzindrevet pladevibrator 
med høj komprimeringskapacitet. 
Varenr. SW304000

Vægt: 160 kg
Centrifugalkraft: 32 kN
Motor: Honda GX 200
Bundplade: 450/550 mm

PLADEVIBRATOR 
FB 235     
Swepac FB 235 er en benzindrevet 
pladevibrator, hvor hastigheden er let at styre 
og maskinen er hurtig med en meget god  
produktionsevne.
Varenr. SW304300

Vægt: 240 kg
Centrifugalkraft: 40 kN
Motor: Honda GX 270
Bundplade: 550 mm

PLADEVIBRATOR  
FB 265  
Swepac FB 265 er en højt ydende dieseldrevet frem/bak 
pladevibrator med elektrisk start. Pladevibratoren er hurtig 
med en overlegen trækkraft og er udstyret med en fuldt 
variabel hastighedskontrol. Chassiset er varmgalvaniseret og 
giver derfor en god korrosionsbeskyttelse.
Varenr. SW304600 

Vægt:  265 kg
Centrifugalkraft:  40 kN
Motor:  Hatz diesel 1B30 
Bundplade:  550 mm

•  Velgennemtænkte funktioner
•  Gode ergonomiske egenskaber
•  Kvalitet med henblik på valg af materialer
•  Hensyntagen til genanvendelseskredsløbet og arbejdsmiljøet

SWEPAC FOKUSERER PÅ UDVIKLING OG DESIGN:
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PLADEVIBRATOR   
FB 510    
Swepac FB 510 er en tung kompakt dieseldrevet maskine 
med høj komprimeringskapacitet. På trods af sin vægt er 
den velafbalanceret og let at manøvrere. FB 510 har et fuldt 
hydraulisk vibrationssystem, som giver overlegen trækkraft. 
Det vil sige, at FB 510 har ingen kilerem, som kan springe 
og skal skiftes, og er derfor meget servicevenlig. Chassiset 
er varmgalvaniseret og giver derfor en god korrosions-
beskyttelse. FB 510 har også en robust beskyttelsesramme, 
som er varmgalvaniseret og er udstyret med en kraftig 
løftekrog. FB 510 har desuden varmeelementer i  
håndtagene, som gør brugen af maskinen komfortabel.
Varenr. SW307700 

Vægt:  500 kg
Centrifugalkraft: 66 kN
Motor:  Hatz diesel 1D50Z
Bundplade:  700 mm

BEMÆRK 
HELHYDRAULISK 

VIBRATIONSSYSTEM

FB 510 fås også  
med komprimeringsin-
dikator, som indikerer 
hurtigt og klart, når 

jorden er tilstrækkeligt 
komprimeret.

SWEPAC FOKUSERER PÅ UDVIKLING OG DESIGN:

Fælles for  
Swepac pladevibratorer  
er, at de er holdbare og  

pålidelige, hvilket  
betyder lave drifts- og  

vedligeholdelses  
omkostninger.

Swepac maskiner 
bliver ofte anvendt til 

 vanskelige opgaver og  
udsat for barske forhold.  

Derfor er stellet på Swepac  
maskinerne galvaniseret  

for at opnå så lang 
levetid som muligt. 
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EP tilbyder et 
komplet maskinprogram  

til betonanvendelser.  

Se alle vores produkter  
på EP.dk
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MASKINER SOM EFFEKTIVT BIDRAGER TIL 
KRAFTIGE BETONKONSTRUKTIONER SÅVEL 
SOM SLIDSTÆRKE OG JÆVNE BETONGULV

STAVVIBRATORER
Swepac tilbyder både elektriske og mekaniske 
stavvibratorer i forskellige diametre såvel som 
roterende og elektroniske omformere.  

PLANAFRETTER  
FBP 2,0 M      
Afretter varenr. SW4080448
Skinne varenr. SW4080450

Motor:  Honda GX25
Vægt:  18,7 kg.

STAVVIBRATORSÆT  
PVD 2000  
Lille og kraftfuldt stavvibratorsæt. Ø25 mm stavhoved og  
2 m slange. Leveres med bæresele. Slanger og stavhoveder 
findes i flere størrelser
Drivmotor - Varenr. SW4080724
Flexslange  - Varenr. SW408028
Stavhoved - Varenr. SW408035

Effekt:  2300 W
Motor:   Elektrisk 230 V 
Vægt:  4,8 kg.

STAVVIBRATOR   
PVEL   
Elektronisk stavvibrator med integreret konverter. PVEL er en 
alsidig stavvibrator til alle typer af opgaver. Staven har en høj 
centrifugalkraft, som giver en god komprimering. Alle PVEL 
stavvibratorer er med 5 m slange og 15 m kabel 230 V.
PVEL 38 Ø38 mm - Varenr. SW4080725
PVEL 50 Ø50 mm - Varenr. SW4080726
PVEL 58 Ø58 mm - Varenr. SW4080727
PVEL 65 Ø65 mm - Varenr. SW4080728

PLANAFRETTER
Fælles for Swepacs planafrettere er, at de er fleksible 
og let at arbejde med. Samtidig er de meget holdbare 
og pålidelige, hvilket også betyder lave drifts-  og 
vedligeholdelsesom kostninger. Der er justerbar  
arbejdsvinkel på aluprofilen samt variabel 
vibrations frekvens. 

PLANAFRETTER  
FBE 2,0 M      
Afretter varenr. SW4080570
Skinne varenr. SW4080450

Motor:  Elektrisk 230v
Vægt:  18,2 kg.

Planafretteren  
findes i 2 forskellige  
udgaver enten med  
Honda benzinmotor  

eller elektrisk.

Andre længder  
på slanger ved  
forespørgsel
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Alle Swepac glittemaskiner er alsidige og lette at betjene. De er stærke og pålidelige, hvilket betyder 
lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. TR 950 E og P er udstyret med et langt sammenklappeligt 
håndtag, som gør transport og opbevaring let. Dødmandshåndtag med ”let greb”, som er let at holde og 
designet på en sådan måde, at det kan gribes fra ethvert punkt langs det ergonomiske håndtag.

GLITTEMASKINE TR 950  

GLITTEMASKINER

GLITTEMASKINE 
TR 600E  
Varenr. SW701542

Vægt: 63 kg
Diameter: 600 mm
Motor: Elektrisk, 230V, 1-faset 50 hZ

GLITTEMASKINE 
TR 600P  
Varenr. SW701530

Vægt: 65 kg
Diameter: 595 mm
Motor: Benzin,  
 Honda GX160, 5,5 hk

GLITTEMASKINE 
TR 950E 
Varenr. SW701513

Vægt:  84 kg
Diameter: 950 mm
Motor:  Elektrisk 3-faset 400 V
Motor effekt:  2,5 kW

GLITTEMASKINE 
TR 950P  
Varenr. SW701507

Vægt:  84 kg
Diameter:  950 mm
Motor:  Honda GX200 6,5 hk.

Tilbehør Hjulsæt til  
TR 950 E og P
Varenr. SW701159

Formålet med nivellering  
og glitning er at opnå:

•  Et glattere og mere plant betongulv
•  Forøge holdbarheden

•  Reducere senere støvdannelse fra den  
tørrende overflade

Under denne proces opnås en yderligere  
komprimering og efterblanding af  
cement og sandkorn i betonover- 

fladen, hvilket styrker gulvets 
 holdbarhed.

Andre længder  
på slanger ved  
forespørgsel
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PLADEVIBRATOR  
F 50B BATTERI    
En batteridrevet pladevibrator til komprimering af sand, grus, 
stenfyld m.m. Swepac F 50B er en batteridrevet pladevibrator med 
et kompakt og robust design, med et lav vedligeholdelses behov og 
dermed lave driftsomkostninger. Pladevibratoren drives af en 24 
V DC-motor. Da motoren ikke udsender røggasser, kan maskinen 
bruges i dårligt ventilerede rum såvel som indendørs.
Varenr. SW305500

Vægt:  54 kg
Centrifugalkraft:  9 kN
Motor:  Elektrisk med batteri 
Bundplade:  300 mm

PLADEVIBRATOR  
FR 100B BATTERI    
Batteridrevet version af Swepacs 
populære runde pladevibrator FR 85.
Batteriet er let at fjerne til 
genopladning. Ekstra batterier sikrer 
lang driftstid.

Vægt:  103 kg
Driftstid:  1 time med et enkelt batteri

PLADEVIBRATOR  
FB 200B BATTERI     

Vægt: 200 kg. klassen

•  Ingen emissioner 
•  Lavere støjniveauer
•  Færre vibrationer i underarmen
•   Lavere driftsomkostninger på grund af mindre  

vedligeholdelse og servicekrav
•   Højere energieffektivitet sammenlignet med  

benzin/diesel motorer

KOMPRIMERING I FREMTIDEN ER PÅ BATTERI  
OG FORDELENE VED DETTE ER:

Dette kraftfulde  
batteri gælder til både 
FR 100B og FB 200B. 
Reducerer antallet af 
ekstra batterier som  

er nødvendige på  
arbejdsstedet.

PLADEVIBRATOR  
F 75E ELEKRISK   
Swepac F 75E er en pladevibrator, som kendetegnes ved 
dens kompakte, robuste design, lave vedligeholdelsesbehov 
og dermed lave driftsomkostninger. Maskinen drives af en 
enfaset elektrisk motor. Da motoren ikke udsender  
røggasser, kan maskinen bruges i dårligt ventilerede  
rum såvel som indendørs. 
Varenr. SW305180

Vægt:  75 kg
Centrifugalkraft:  11 kN
Motor:  Elektrisk, 1,1 kW, 230 V 
Bundplade:  380 mm


