
P14B 

» Benzindreven håndholdt stavvibrator med bæresele « 
 

Benzin stavvibrator i bedste kvalitet specielt udviklet til komprimering af beton gulve, bjælker, 
fundamenter, søjler, elementer m.m. Beregnet til brug på pladser uden elektricitet samt hvor brug af 
ledning er en hindring. 
 
Beskrivelse: 
P14B er beregnet til vibrering og komprimering af alle typer af beton. På grund af det unikke pendul 
system, opnås 12.000 vibrationer pr. minut. Dette sammenholdt med en meget høj amplitude, sikrer en 
fortræffelig komprimering i alle typer af beton. Drivstationen er monteret med en 4-takts Honda GX-35 
benzinmotor, og er bygget ind i en special bæreramme med sele. Totalvægten på enheden er kun 10 kg. 
Gearkassen driver den fleksible aksel med en omdrejning på kun 4000 omdr./min. Mindste slange længde 
er 2 meter. Dette skyldes den ekstra afstand der bliver ved at bære enheden. Vibratorhoved og slange er 
identisk med P14E (Minivib). 
 
Hoved karakteristikken ved P14B er: 
 Rigtigt pendul vibrations system 
 Lav hastighed på akselen – kun 4000 omdr./min. 
 Stav hoved samt pendul i hærdet stål 
 Ingen smøring; vedligeholdelses fri 
 Selvjusterende leje system 
 Gummislange med stålbånd samt fjederståls spiral 

kan benyttes til vand, olie og visse kemikalier 
 Lyn kobling med snap håndtag for hurtig udskiftning 

til anden slange eller stav 
 Letvægts bæreudgave med justerbare seler 
 Kraftig 4-takts Honda GX-35 motor 
 Enheden er designet til brug for både højre og 

venstrehåndet bruger 

 
Stavhoved 

diameter (mm) 
Vægt (kg) 

Vibrationer (pr. 

min.) 
Centrifugalkraft 

Amplitude 

(mm) 
Slange længde (m)** 

Ø28 2,0 12.000 2500 0,8 1.0-1.5-2.0-3.0-4.0 

Ø38* 3,4 12.000 3900 1,0 1.0-1.5-2.0-3.0-4.0 

Ø45* 3,6 12.000 4500 1,5 1.0-1.5-2.0-3.0-4.0  
* Kan leveres med gummispids 
** Slangelængden inkluderer vibrator hovedet 
Vægten er for standard udførsel med 1 m. fleksibel slange. Motordelen kan leveres i 230V eller 115V / 1-faset 50 eller 60 Hz. 

Tekniske Data Flexslanger: 

Staring varenr. DB nr. 
Stavhoved 

diameter (mm) 
Vægt (kg) 

Vibrationer (pr. 

min.) 
Centrifugalkraft 

Amplitude 

(mm) 
Slange længde (m)** 

1132815000 1654491 Ø28 2 12.000 2500 0,8 1,5 

1132830000 1973609 Ø28 2 12.000 2500 0,8 3,0 

1133815000 1489103 Ø38* 3,4 12.000 3900 1,0 1,5 

113383000 1973612 Ø38* 3,4 12.000 3900 1,0 3,0 

Tekniske Data Motorenhed: 

Staring varenr. DB nr. VVS nr. Vægt (kg) Omdrejninger Motor Isolationsklasse 

1122210000 1488837 245179100 3 4000 rdm 230V - 50Hz 54 


