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 Økonomisk og effektiv vibration 

 Trinløs frekvensregulering 

 Nem montage 

 Lavt Luftforbrug 

 Uden lejer og Vedligeholdelsesfri 

 Kan anvendes ved op til 200° C 

 God nedsættelse af friktion på  

 Hygiejnisk design 

 Tågesmøring anbefales 

Industriens foretrukne rulle vibrator der med sin høje frekvenser, sikre optimal nedsættelse af friktionen på de 

fleste tørre pulvere og granulat produkter. 

NCR rulle vibratorer yder højere centrifugalkraft og arbejdsmoment for samme luftmængde som en NCB kugle 

vibratorer, og derved opnås lidt kraftigere vibrationer. 

Anvendes ofte på små og mellemstore tragte, beholdere, slisker og rør for at sikre alle industriers produktflow 

Tekniske Specifikationer 

Model Nominel Frekvens 

[omdr./min-1] 

Centrifugalkraft 

[N] 

Arbejds-

moment 

[cmkg.] 

Luftforbrug 

[L/min.] 

Lydniveau 

[dB(A)] 

2 bar 4 bar 6 bar 2 bar 4 bar 6 bar 2 bar  –  6 bar 2 bar  –  6 bar 

NCR 3 22.699 30.480 34.304 878 1.579 2.000 0,031 55 – 146 74 – 85 

NCR 10 20.180 24.520 27.760 2.278 3.363 4.311 0,102 121 – 301 74 – 86 

NCR 22 16.400 20.040 21.780 3.313 4.933 5.828 0,224 162 – 424 77 – 87 

NCR 57 12.480 14.370 15.465 4.902 6.489 7.520 0,572 246 – 574 74 – 91 

NCR 120 10.140 11.680 11.760 6.765 8.976 9.100 1,200 315 - 768 86 – 97 
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Pneumatisk Vibrator NCR 

Dimensioner 

Type A 

[mm] 

B 

[mm] 

C 

[mm] 

D 

[mm] 

 E 

[mm] 

F 

[BSPgevind] 

G 

[mm] 

H 

[mm] 

K 

[mm] 

Vægt 

[kg] 

NCR 3 51 28,5 86 68 7 G 1/8” 40 7 12 0,260 

NCR 10 67 36 113 90 9 G 1/4” 50 9 16 0,579 

NCR 22 80 42,5 128 104 9 G 1/4” 60 10 16 0,986 

NCR 57 100 51 160 130 13 G 3/8” 80 12 20 1,875 

NCR 120 120 75 194 152 17 G 3/8” 100 13 24 4,362 

Anvendelsesområde: 
På grund af den høje frekvens og kraft egner de pneumatiske rullevi-
bratorer sig især til kompaktering af plastik og beton i forme og tøm-
ning af kalk- og betonsiloer, transport af fine materialer så som pulver 
og granulater, tømning af siloer, til at løsne produkter, der klæber og 
vedhæfter sig. 

 

Konstruktion og virkemåde: 
En rulle kører i en indvendig ring af hærdet stål. Trykluften ledes med 
høj hastighed tangentielt ind i huset. Ved større modeller ledes luften 
ind fra flere positioner. 

Konstruktionen betyder sikker og høj virkningsgrad, høj frekvens 
samt en sikker start hver gang.  

Huset og dækslet er fremstillet i aluminium og efterfølgende hårdt 
eloxeret, og dermed modstandsdygtigt over for de fleste ydre atmo-
sfæriske påvirkninger. 

En støjdæmper monteres i luftudgangen. Hvis luften skal 

ledes væk, kan støjdæmperen erstattes af en plastslange eller et rør 
(spørg vore ingeniører til råds). 

Der kræves en 2/2-vejsventil og filtreret luft. Tågesmøring kan anven-
des men for meget eller for tyk olie nedsætter dog frekvensen. 

Ved regulering af tilgangsluften og drøvling af afgangsluften kan fre-
kvensen reguleres trinløst. Den højest tilladelige omgivende tempera-
tur er 200° C. 

 

Tilladte driftsbetingelser 

Drivmiddel: 
Komprimeret trykluft eller nitrogen (filteret ≤ 5 μm), olietågesmurt an-
befales. 

Drift tryk: 
2 til 6 bar 

Omgivende temperatur: 
-20° C. til +120° C 
Højttemperatur udgave op til 200° C. 
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Fittings & Slanger 

Alle typer og størrelser fittings, slanger, lyddæmpere og drøvleventiler kan leveres for samlet 

løsninger. 

Luftbehandling 

Få fuld kontrol med justering og trykluftens kvalitet med modulopbygget filterregulator og 

tågesmøring 

Fås i mange størrelser og kombinationer for alle vores pneumatiske vibratorer. 

Magnetventil 

Den bedste løsning for start & stop aktivering af pneumatiske vibratorer 

Fås i mange størrelser og kombinationer for alle vores pneumatiske vibratorer 

Trykfjedre 

Rustfrie trykfjedre sikre en effektiv isolering af vibrationer i maskiner og udstyr, så kun de 

ønsket komponenter vibreres. 

Kan leveres i mange størrelser 

Timer Tidsstyring 

Til automatiseret brug af vibratorer kan anvendes små og ukomplicerede tidsstyringer for 

vibratorer. 

Kan leveres elektriske 24V & 230V eller pneumatiske 

Vibrationsdæmper 

Med sin lave byggehøjde kan vibrationsdæmpere i gummi nemt integreres med eksisteren-

de maskindele, og derved sikre en effektiv isolation af vibrationer. 


