
Ηλεκτρικοί υψίσυχνοι δονητές µάζης 

µε χειρολαβή (πιστολέτο)

Η τεχνολογία και τα πλεονεκτήµατά της αναλυτικά:

Κατασκευή για µεγάλη διάρκεια ζωής: Η περιέλιξη του

στάτορα είναι κατηγορίας H και επιπρόσθετα λόγω του

συνθετικού χιτωνίου ανθεκτική στις δονήσεις. Αυτή µπορεί να

καταπονηθεί για σύντοµο χρονικό διάστηµα µέχρι και τους 

180 °C. Τα υψηλής ισχύος και ποιότητας έκκεντρα µέσω της

συνεχούς λίπανσης (σε λουτρό λαδιού) διατηρούνται πάντα σε

κίνηση. 

Προστασία από υπερφόρτιση: Ο θερµικός διακόπτης εµποδίζει

τη βλάβη του κινητήρα από υπερθέρµανση. 

Απλή συντήρηση: Το σώµα φιάλης µπορεί να επισκευασθεί ή

να αντικατασταθεί χωρίς ειδικά εργαλεία.

www.wackergroup.com

IRSEN 38 IRSEN 45
IRSEN 57k IRSEN 57

Αυτοί δονούν το σκυρόδεµα,
και όχι το χειριστή!

Με τη βοήθεια των ισχυρών και σταθερών στις

στροφές κινητήρων τριφασικού ρεύµατος οι δονητές

IRSEN επιτυγχάνουν µια άριστη συµπύκνωση, σε όλα

τα συνήθη είδη σκυροδέµατος. Το προστατευτικό

λάστιχο (µαρκούτσι) µήκους 80 cm, τους καθιστά

ιδανικούς για τη συµπύκνωση επιφανειών βάθους έως

1 m. π. χ. σε δάπεδα ή θεµελιώσεις (πέδιλα). 

Η Low Vib χειρολαβή µειώνει σηµαντικά τις δονήσεις

ελαχιστοποιώντας έτσι την καταπόνηση των 

χειριστών.

WACKER
Aξιόπιστη

Φερέγγυα   

Πάντα διαθέσιµη

Ταχείας αντίδρασης



Τεχνικά χαρακτηριστικά IRSEN 38 IRSEN 45 IRSEN 57k IRSEN 57

Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.
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Η αντικραδασµική χειρολαβή.

Ηλεκτρικοί υψίσυχνοι δονητές
µάζης µε χειρολαβή (πιστολέτο)
IRSEN 38
IRSEN 45
IRSEN 57k
IRSEN 57

συµπερ. προστατευτικό λάστιχο
(µαρκούτσι),  χειρολαβή µε
διακόπτη, ηλεκτρικό καλώδιο,
βύσµα, οδηγίες λειτουργίας και
εγχειρίδιο ανταλλακτικών

Περιεχόµενα συσκευασίας

I = Μάζης E = Ηλεκτρικό
R = ∆ονητής 57 = ∆ιάµετρος φιάλης (mm)
S = ∆ιακόπτης µε k = Κοντή (φιάλη)

χειρολαβή  

Οδηγίες για το µοντέλο

Πρόσθετα εξαρτήµατα: Ζητήστε τους καταλόγους µας µε τα πρόσθετα εξαρτήµατα! 
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∆ιάµετρος φιάλης Ø mm 38 45 58 58

Μήκος φιάλης (Μ) mm 345 382 330 400

∆ιαστάσεις αποστολής (Μ x Π x Υ) mm 600 x 200 x 450 600 x 200 x 450 760 x 200 x 650 760 x 200 x 650

Βάρος φιάλης kg 2,2 3,5 4,8 5,8

Προστατευτικό λάστιχο (µαρκούτσι) m 0,8 0,8 0,8 0,8

Βάρος λειτουργίας kg 5,9 7,2 10,2 11,2

Βάρος µεταφοράς (µε συσκευασία) kg 8,0 9,0 12,5 14,0

∆ιάµετρος δράσης cm 50 60 65 85
(ανάλογα µε τη συνοχή σκυροδέµατος)

∆ονήσεις 1/min 12.000 12.000 12.000 12.000

Κινητήρας Υψίσυχνος κινητήρας βραχυκυκλωµένου δροµέα 
για σύνδεση σε µετατροπέα τάσης και συχνότητας της WACKER

Ισχύς kW 0,41 0,58 0,76 1,05

Τάση V 42 / 115 / 250 42 / 115 / 250 42 / 115 / 250 42 / 115 / 250

Συχνότητα Hz 200 200 200 200

Ρεύµα A 7,0 / 3,1 / 1,4 10,0 / 4,0 / 1,85 13,0 / 4,8 / 2,2 17,3 / 6,5 / 3,0

Ηλεκτρικό καλώδιο m 15 15 15 15

Μετάδοση ισχύος απευθείας µέσω του ενσωµατωµένου στη φιάλη κινητήρα επάνω στο σύστηµα δόνησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά


