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 Kompaktering af alle produkter i f.eks. kasser, paller og big bag 

 Separere eller adskille klumper i produkter 

 Kompaktering af beton og ildfaste støbninger 

 Vibrationstest af materialer og produkter 

 Elektrisk- eller pneumatisk drevne vibrationsborde 

 Kan leveres med egen styring for op til 15 til 200 Hz frekvens 

 Kan leveres i alle størrelser til lige netop kundens ønsker 

 Lille elektrisk vibrationsbord for kompaktering af 40 kg. sække med mælkepulver 

 Vibrationsbordet har lav en højde og kan betjenes på et arbejdsbord eller gulvet 

 Vibrationsbordet er fremstillet i rustfri stål, og monteret med rustfrie trykfjedre. 

 Start / stop betjening er integreret i underrammen. 

 Stort elektrisk vibrationsbord kompaktering af 500 

kg. kvartssand i varmevekslersystemer 

 Vibrationsbordet er fremstillet i stål og malet efter 

kundens ønske 

 Vibrationsbordet leveres med sin egen frekvens-

styring op til 100 Hz vibration 

 Pneumatisk vibrationsbord for kompaktering af ild-

faste forme til aluminiumsstøbning 

 Vibrationsbordet er fremstillet i stål og med rustfrie 

trykfjedre 

 Bordet leveres med en pneumatisk frekvensstyring 

og magnetventil for start & stop 
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 Pneumatisk vibrationsbord integreret i kundens rullebane for kompaktering 

af støbte plastik emner 

 Gafler skydes op imellem rullerne med hjælp af pneumatiske bælgcylindre 

 Vibrationsbordet leveres magnetventil og trykluftstyring 

 Pneumatisk vibrationsbord for kompaktering af paller 1.000 kg. med 

plastik granulat 

 Meget lav byggehøjde (80mm.) over gulvet 

 Kan støbes ned i gulvet 

 Stort elektrisk vibrationsbord for kompaktering af big bags med 

op til 1.500 Kg. svovlpulver 

 Lav byggehøjde for nemmere betjening 

 Elektrisk styring er integreret med kundens egen produktions-

styring 

 Multi-akset elektriske vibrationsbord for komplekse vibrationstest af 

plastik emner 

 Monteret med 4 styk elektriske vibrationsmotorer 

 Leveres komplet med avanceret styring for en flere-akset vibration 


