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F 80

BRUK
SWEPAC F 80

brukes for å pakke grus og sand i forbindelse med
mindre anleggsarbeider, som for å legge underlag i hafer
for betongblokker eller brostein. Maskinens kompakte
konstruksjon sikrer god tilgjengelighet på trange steder.
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F 80
SIKKERHETSINSTRUKSJONER

DRIFT, FORHOLDSREGLER

For å redusere risikoen for alvorlig personskade eller
død for deg selv og andre, les og forstå sikkerhetsog driftsinstruksjonen før du installerer, betjener,
reparerer, vedlikeholder eller endrer ekstrautstyr på
maskinen.

FARE Eksplosjonsfare

Slå opp denne sikkerhets- og driftsinstruksjonen på
arbeidssteder, gi kopier til ansatte og sørg for at alle
leser sikkerhets- og driftsinstruksjonen før de betjener
eller vedlikeholder maskinen.
I tillegg må operatøren eller operatørens arbeidsgiver
vurdere de spesifikke risikoene som kan være til stede
som resultat av hver bruk av maskinen.
Ytterligere instruksjoner for maskinen kan finnes
i fabrikantens maskinhåndbok.

Personlige forholdsregler og
kvalifikasjoner
Bare kvalifiserte og opplærte personer kan betjene og
vedlikeholde maskinen. De må være fysisk i stand til
å håndtere størrelsen vekten og styrken til maskinen.
Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft.

Personlig verneutstyr
Bruk alltid godkjent verneutstyr. Operatører og alle
andre personer i arbeidsområdet må alltid bruke
verneutstyr, inkludert, som et minimum:
•
Vernehjelm
•

Hørselsvern

•

Slagfast øyevern med sidebeskyttelse

•

Åndedrettsbeskyttelse når passende

•

Vernehansker

•

Riktige vernestøvler

•	Passende arbeidskjeledress eller lignende klær
(ikke løstsittende) som dekker armer og bein.
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Rusmidler, alkohol og medikamenter
Rusmidler, alkohol og medikamenter kan svekke
dømmekraften og konsentrasjonen din. Trege
reaksjoner og feilaktige vurderinger kan føre til
alvorlige ulykker eller dødsfall.
Bruk aldri maskinen om du er trøtt eller påvirket av
rusmidler, alkohol eller medikamenter.
Ingen personer som er påvirket av rusmidler, alkohol
eller medikamenter kan betjene maskinen.

Om en varm maskin eller avgassrør kommer i kontakt
med sprengstoff, kan en eksplosjon oppstå.
I løpet av drift med visse materialer, kan gnister og
tenning oppstå. Eksplosjoner vil føre til alvorlige
skader eller død.
Betjen aldri maskinen i et eksplosivt miljø.
Bruk aldri maskinen i nærheten av brannfarlige
materialer, avgasser eller støv.
Sørg for at det ikke er noen uoppdagede gass- eller
sprengstoffkilder.
Unngå kontakt med varmt avgassrør eller bunnen av
maskinen.

FARE Brannfare
Om en brann starter i maskinen, kan den forårsake
skade.
Om mulig, bruk en ABE-klasses pulverslokker,
bruk ellers en BE-type brannslukningsapparat med
karbondioksid.

FARE Drivstoffare
Drivstoff er brannfarlig og drivstoffdamp fra drivstoff
kan eksplodere når det antennes og forårsake alvorlig
skade eller død.
Beskytt huden din fra å komme i kontakt med
drivstoffet.
Hvis drivstoff har gått gjennom huden, konsulter med
kvalifisert helsepersonell.
Fjern aldri bensintanklokket eller fyll bensintanken når
maskinen er varm.
Fyll bensintanken utendørs eller i et rent og godt
ventilert sted, fritt for gnister og åpne flammer. Fyll
bensintanken minst ti meter (30 fot) fra stedet hvor
maskinen skal brukes.
Frigi bensintanklokket sakte for å la trykket unnslippe.
Overfyll aldri bensintanken.
Sørg for at bensintanklokket er skrudd på når maskinen
brukes.
Unngå å søle drivstoff på maskinen, tørk av eventuelt
sølt drivstoff.
Sjekk regelmessig for drivstofflekkasjer. Bruk aldri
maskinen om den lekker drivstoff.
Bruk aldri maskinen i nærheten av materialer som kan
generere gnister. Fjern alle enheter som er varme eller
genererer gnister før du starter maskinen.
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Røyk aldri mens du fyller drivstofftanken eller når du
jobber med, eller vedlikeholder, maskinen.

Om maskinen har avgass, lede avgassen sånn at du
reduserer forstyrrelse av støv i et støvfylt miljø.

Lagre kun drivstoff i en beholder som er spesifikt laget
og godkjent for formålet.

Betjen og vedlikehold maskinen som anbefalt i driftog sikkerhetsinstruksjonene.

Brukte drivstoff- og oljebeholdere må tas vare på og
returneres til forhandleren.

Bruk vaskbare verneklær eller deponerbare verneklær
på arbeidsstedet og dusj og skift til rene klær før du
forlater arbeidsstedet for å redusere eksponeringen av
støv og røyk for deg selv, andre personer, biler, hjem
og andre områder.

ADVARSEL uforutsette bevegelser
Maskinen eksponeres for store belastninger under drift.
Hvis maskinen blir ødelagt, eller sitter fast, kan det
oppstå en plutselige og uventede bevegelse som kan
forårsake personskade.
Inspiser alltid maskinen før bruk. Bruk aldri maskinen
om du mistenker at den er skadet.
Sørg for at håndtaket er rent og fritt for smurning og
olje.
Hold føttene unna maskinen.
Sitt aldri på maskinen.
Aldri slå eller misbruk maskinen.
Vær oppmerksom på hva du holder på med.

ADVARSEL Støv- og røykfare
Støv og/eller røyk som genereres eller spres når
du bruker maskinen kan forårsake alvorlige og
permanente luftveissykdommer, sykdom eller andre
personskader (for eksempel steinstøvlunge (silikose)
eller andre irreversible lungesykdommer som kan være
dødelige, kreft, fosterskader og/eller hudbetennelse).
Noe støv og røyk som oppstår fra komprimeringsarbeid
inneholder stoffer som forårsaker luftveissykdommer,
kreft, forsterskader og andre forplantningsskader.
Støv og røyk i luften kan være usynlig for det blotte
øyet, så ikke vær avhengig av synet for å avgjøre om
det er støv eller røyk i luften. For å redusere risikoen
for eksponering for støv og røyk, gjør det følgende:
Utfør områdespesifikke vurderinger. Risikovurderingen
skal inkludere støv og røyk som oppstår fra bruk av
maskinen og potensiale for forstyrrelse av eksisterende
støv.
Bruk og oppretthold åndedrettsbeskyttelse som
instruert av arbeidsgiveren og som kreves av helse-og
sikkerhetsforskrifter. Åndedrettsbeskyttelsen må være
effektiv for typen stoff det gjelder (og om passende,
godkjent av relevant offentlig myndighet).
Jobb i et godt ventilert område.

4

Unngå å spise, drikke og benytte tobakkprodukter
i områder med støv eller avgasser.
Vask hendene og ansiktet grundig så snart som mulig
etter du forlater eksponeringsområdet og alltid før
du spiser, drikker, benytter tobakkprodukter eller er i
kontakt med andre personer.
Overhold alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert
helse-og sikkerhetsforskrifter.
Delta i luftkontroll, program for legeundersøkelser
og opplæringsprogram for helse og sikkerhet som
gis av arbeidsgiveren eller handelsorganisasjoner
og i henhold til helse-og sikkerhetsforskrifter og
anbefalinger. Konsulter med leger med erfaring
i relevant yrkesmedisin.
Arbeid med arbeidsgiveren og handelsorganisasjonen
for å redusere eksponering av støv og avgasser på
arbeidsstedet og for å redusere risikoene. Effektive
helse- og sikkerhetsprogrammer, policyer og
prosedyrer for å beskytte arbeidere og andre mot farlig
eksponering av støv og avgasser skal etableres og
gjennomføres basert på helse- og sikkerhetseksperter.
Konsulter med eksperter.

FARE Avgassfare
Avgassen fra maskinens forbrenningsmotor inneholder

karbonmonoksid som er giftig og kjemikalier
som forårsaker kreft, forsterskader og andre
forplantningsskader. Inhalering av avgasser kan
forårsake alvorlig skade, sykdom eller død.
Inhaler aldri avgasser.

Sørg for god ventilasjon (uttrekk av luft med vifte om
nødvendig).
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Bruk aldri fingrene for å sjekke for væskelekkasjer.
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ADVARSEL prosjektiler
Feil i arbeidsmaterialet, tilbehør eller på selve
maskinen kan generere prosjektiler med høy hastighet.
Under driften kan splinter eller andre partikler fra
arbeidsmaterialet opptre som prosjektiler og forårsake
personskade ved å treffe operatøren eller andre
personer. For å redusere disse risikoene:
Bruk passende personlig verneutstyr og vernehjelm,
inkludert slagfast øyevern med sidebeskyttelse.
Sørg for at ingen uautoriserte personer går inn
i arbeidssonen.
Hold arbeidsstedet fritt for fremmedlegemer.

ADVARSEL Farer med roterende blader

Om følelsesløshet, vedvarende, tilbakevendende
misbehag, svie, stivhet, pulserende, kribling, smerte,
klossethet, svekket grep, hvitting av huden eller andre
symptomer oppstår når som helst når du betjener
maskinen eller når du ikke betjener maskinen, stopp
drift av maskinen, fortell arbeidsgiveren og søk
legehjelp. Fortsatt bruk av maskinen etter forekomsten
av slike symptomer kan øke risikoen for at symptomene
blir mer alvorlige og/eller permanente.
Betjen og vedlikehold maskinen som anbefalt i disse
instruksjonene for å forhindre unødvendig økning av
vibrasjon.
Følgende tiltal kan redusere eksponeringen av
vibrasjon til operatøren.

Det er en risiko for at hender og føtter setter seg fast
i de roterende bladene når maskinen kjører. Dette kan
forårsake personskade.

Om maskinen har vibrasjonsabsorberende håndtak,
hold dem i en sentral posisjon og unngå å presse
håndtakene inn i anslaget.

Plasser aldri hendene eller føttene inni
beskyttelsesringen hvor maskinen kjører.

Når støtmekanismen er aktivert, er den eneste
kroppskontakten du skal ha med maskinen hendene på
håndtaket eller håndtakene. Unngå all annen kontakt,
for eksempel å støtte en del av kroppen mot maskinen
eller å lene deg mot maskinen for å prøve å øke
fremføringskraften.

ADVARSEL Bevegelsesfarer
Når du bruker maskinen til å utføre arbeidsrelaterte
aktiviteter, kan du oppleve ubehag i hendene, armene,
skuldrene, nakken eller andre deler av kroppen.
Bruk en komfortabel stilling mens du opprettholder
godt fotfeste og unngår tungvinte stillinger med dårlig
balanse.
Å bytte stilling i løpet av lange oppgaver kan hjelpe til
å forhindre ubehag og utmattelse.
I tilfelle vedvarende eller tilbakevendende symptomer,
konsulter en kvalifisert lege.

ADVARSEL Vibreringsfarer

Stopp arbeid med maskinen umiddelbart om den
plutselig begynner å vibrere voldsomt. Finn og fjern
grunnen til økt vibrasjon før du fortsetter arbeidet.
Delta i helseundersøkelser eller -kontroll,
legeundersøkelser og opplæringsprogram som tilbys av
arbeidsgiveren og når nødvendig ifølge loven.
Når du arbeider i kalde forhold, bruk varme klær og
hold hendene varme og tørre.
Se maskinens ”Uttalelse om støy og vibrasjon”,
inkludert de uttalte vibrasjonsverdiene. Denne
informasjonen finnes på slutten av disse sikkerhets- og
driftsinstruksjonene.
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Normal og riktig bruk av maskinene, eksponerer
operatøren for vibrasjoner. Regelmessig og hyppig
eksponering for vibrasjon kan forårsake, bidra til
eller forverre skader eller forstyrrelser i operatørens
fingre, hender, håndledd, armer, skuldre og/eller nerver
og blodtilførsel. Eller i andre kroppsdeler, inkludert
svekkelse og/eller permanente skader eller forstyrrelser
som kan utvikle seg gradvis over perioder på uker,
måneder eller år. Slike skader kan innebære skade på
blodsirkulasjonssystemet skader på nervesystemet,
leddskader og mulig skade på andre organer.

Sørg for at maskinen er godt vedlikeholdt og ikke
nedslitt.
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Det er risiko for at halsbekledning, hår, hansker og klær kan
bli dratt inn i eller bli fanget av roterende maskindeler. Dette
kan forårsake kvelning, avrivning av hår og hud sårskader/
flenger eller død. For å redusere disse risikoene:
Aldri grip eller berør en roterende maskindel.
Unngå å bruke klær, halsvarer eller hansker som kan bli fanget.
Dekk langt hår med et hårnett.

FARE Elektrisk fare
Maskinen er ikke elektrisk isolert. Om maskinen kommer i
kontakt med elektrisitet, kan alvorlige skader eller dødsfall
oppstå.
Betjen aldri maskinen i nærheten av en elektrisk ledning eller
annen strømkilde.

TRANSPORT, FORHOLDSREGLER ADVARSEL
Fare ved lasting og avlasting
Når maskinen løftes med en kran eller lignende apparat, kan
dette føre til skade.
Bruk markerte løftepunkter.
Forsikre deg om alt løfteutstyr er dimensjonert for vekten av
maskinen.
Opphold deg aldri under eller i umiddelbar nærhet av
maskinen.

VEDLIKEHOLD, FORHOLDSREGLER
ADVARSEL Fare for uventet start
I løpet av vedlikehold eller skifting av blader på maskinen,
er det en fare for at maskinen ettertenner eller at maskinen
startet uventet. Dette gjelder spesielt når motoren er varm
og om bryteren er i ON/(PÅ)-stilling. Dette kan føre til
alvorlig personskade.

Sørg for at det ikke er noen skjulte ledninger eller andre
strømkilder i arbeidsområdet.

La alltid motoren kjøle seg ned.

FARE Fare for skjult gjenstand

Vri alltid bryteren til off (av)-stilling.

I løpet av drift utgjør skjulte ledninger og rør en fare som kan

føre til alvorlig skade.

Sjekk sammensetningen av materialet før drift.
Se etter skjulte ledninger og rør, for eksempel for elektrisitet,
telefon, vann, gass og avløp.
Om det ser ut som om maskinen har truffet en skjult gjenstand,
slå maskinen av umiddelbart.

Ta alltid hette av tennpluggen.

ADVARSEL Fare for uventet start
Enhver maskinmodifikasjon kan resultere i personskade for
deg selv eller andre.
Modifiser aldri maskinen. Modifiserte maskiner dekkes ikke
av garanti eller produktansvar.

Sørg for at det ikke er noen fare før du fortsetter.

Bruk alltid originale deler, verktøy og ekstrautstyr.
Skift ut skadde deler umiddelbart.

ADVARSEL Utilsiktet start

Bytt ut slitte komponenter i god tid.

Utilsiktet start av maskinen kan forårsake skade.
Hold hendene unna start- og stoppenheten til du er klar til å
starte maskinen.
Lær hvordan maskinen slås av i tilfelle et nødstilfelle.

ADVARSEL Støyfare
Høye støynivåer kan forårsake permanent og invalidiserende
hørselstap og andre problemer som tinnitus (øresus). For
å redusere risikoene og forhindre en unødvendig økning av
støynivå, må du:
Foreta en risikovurdering av alle disse farene og implementere
passende kontroller:
Betjene og vedlikeholde maskinen som anbefalt i disse
instruksjonene.
Om maskinen har en lyddemper, sjekk at den er på plass og i
god stand.
Bruk alltid hørselsvern.
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OBS Høy temperatur
Maskinens motor, avgassrør og bunn blir varm under drift.
Berøring av dem kan føre til brannsår.
Rør aldri en varm maskin.
Rør aldri bunnen av maskinen når den er varm.
Vent til motoren, avgassrøret og bunnen av maskinen
har kjølt seg ned før du utfører vedlikeholdsarbeid.

LAGRING, FORHOLDSREGLER
Hold maskinen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn
og innelåst.
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ADVARSEL Gripefarer

F 80
STANDARDER

Støy
Måling i henhold til standard EN 500-4 Rev. 1:1998,
vedlegg C:
Måleusikkerhet ± 0,5 dB (A) i 95% av målingene.
I samsvar med betingelsene i direktiv 2000/14/EC,
vedlegg VI, er følgende verdier rapportert:

F 80
Lydtrykknivå 			
ved operatørens øre,
90 dB (A)
LpA		
Tillattt lyd-			
effektnivå, L WA
108 dB (A)
Garantert lyd-			
effektnivå, L WA
105 dB (A)

Hvis lydtrykksnivået i operatørens ører overstiger
80 dB (A), må hørselvern brukes under drift!
Vibrasjoner i hender/armer
Vibrasjonsakselerasjonen ble målt i henhold til
standarden ISO 5349 under drift, på en overflate av
grus. Måleverdiene ble omregnet til maksimal daglig
eksponering ved regelmessig bruk. Du finner mer
informasjon om vibrasjoner i forskriften AFS 2005:15,
fra det svenske arbeidsmiljøvernet, gjeldende fra 1. juli
2005.
Måleusikkerhet ± 0,3 m/s2 i 95% av målingene.

				 F 80
Hånd/armvibrasjoner, m/s2

4,6

Maksimal daglig
eksponeringstid

2,4 h
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Eksosutslipp
F 80 oppfyller kravene for eksosutslipp i samsvar med EUdirektiv 2002/88 Euro2
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TEGN

Maskinvarsel

Varselstegn
1		

2		

3

9
4
8

MACHINERY

5
Før du bruker maskinen, må du lese nøye gjennom denne
håndboken og sikkerhetsinstruksjonene slik at du kan håndtere maskinen på en sikker måte. Sørg for at håndboken er
alltid tilgjengelig.

7			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6

Produsent
Sted, produksjonsland.
CE-merke.
Modellnavn.
Produksjonsår.
Maks. motorstyrke.
Maks. vekt.
Serienummer.
Maskintype

Motor og lyddemper: for å unngå brannskader eller ubehag,
må du ikke berøre varme motordeler når motoren er igang,
eller når maskinen har vært i bruk.

Hvis lydtrykksnivået i operatørens ører overstiger 80 dB
(A), skal hørselvern brukes ved arbeid med maskinen, for å
hindre hørselskader.
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Remdrift: Hold hender, verktøy og andre gjenstander unna
remdriften når maskinen er på for å unngå beskadigelse og
skade. Se sikkerhetsinstruksjonene i håndboken.

F 80
TEKNISK INFORMASJON

FUNKSJON

F 80

Maskinen består av en bunnplate med et vibrasjonselement,
og en overdel som er avfjæret fra bunnplaten.
Effekten overføres fra bensinmotoren til vibrasjonselementet
via et V-belte.
Motoren er utstyrt med en integrert sentrifugalclutch.
På basis av rotasjonsretningen og posisjon av
vibrasjonselementet på forenden av bunnplaten, vil
vibratoren bevege seg forover av egen kraft. De bevegelige
delene er godt beskyttet av et deksel av ABS.

Nettovekt....................................80 kg
Baseplate, b x l...........................430 x 580 mm
Tillatt helling . ...........................18°
Hastighet....................................ca. 25 m/min
Sentrifugalstyrke........................14 000N
Vibrasjonsfrekvens.....................93 Hz
Drivmotor...................................Honda GX 160
Motorstyrke................................4,0 kW
Motorens turtall..........................3600 RPM
Bensintankvolum.......................2,5 liter
Drivstofftype..............................blyfri eller alkylert bensin

ANBEFALINGER FOR DRIVSTOFF OG OLJE
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Drivstofftype.................blyfri eller alkylert bensin
Motorolje.......................SAE10W-30
Motoroljeskift: første oljeskift etter 20 timer dreift, deretter
hver 100. time drift
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TEKNISK BESKRIVELSE
1

3
9

2

5

5

4

7

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Håndtak
Beskyttelsesdeksel
Bensinmotor
Gummidemper
Vibrasjonselement
Baseplate
Motorplate
V-belte
Sentrifugalclutch
Løfteøye
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BRUKSINSTRUKSJONER
Maskinens vibrasjonselement starter når det gis gass. Best
pakking oppnås med fullt turtall på motoren. Ikke kjør
motoren på lavere turtall unntatt tomgang, da det er fare for
at clutchen skal slure og føre til unormal slitasje.
Takket være kompakt konstruksjon og lav vekt er maskinen
lett å manøvrere. Designet av basisplaten gjør at maskinen
kan trekkes bakover uten å skade den pakkede overflaten.
Maskinens vibrasjonselement stopper ved tomgang.
Maskinen er kun laget for å brukes utendørs. Arbeid med
maskinen i dagslys eller annen tilstrekkelig belysning.
Fyllmasse må være fuktet eller naturlig fuktig. All annen
bruk frarådes.
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DAGLIG KONTROLL
Kontroller drivstoffet
Kontroller at det er drivstoff på tanken. Fyll opp hvis det er
nødvendig.
Kontroller oljenivået
Kontroller oljenivået i veivhuset hver dag. Oljen skal nå kanten
på påfyllingshullet når maskinen står på et flatt underlag.

V-Remdrift
Sjekk stramming og tilstanden til kilereimen regelmessig.

2

Kontroller luftfilteret
Luftfilteret må kontrolleres minst én gang hver arbeidsuke. Kontroller daglig når du arbeider i støvete forhold.

1. Papirelement
2. Skumplastelement

1

3

Justere stramming på V-beltet
Løsne skruene (pos 1) som holder motorplaten.
Løsne skruene (pos 2) som holder dekselet.
Fjern dekselet.

Rengjøre luftfilter
1. Ta av skumplasten og
papirelementet og kontroller at de er
uten skader. Bytt ut ødelagte deler.
2. 2.
Vask skumplastelementet i væske med et
høyt flammepunkt, og la det tørke skikkelig. Dypp
det i motorolje og vri det opp.
3. Slå papirelementet mot en hard gjenstand
noen ganger for å løsne smuss.

Stram V-beltet ved å trekke i håndtaket på siden av
motorplaten.
Stram skruene.
Sett på igjen dekselet.

Olje-/drivstofflekkasje
Kontroller daglig at motoren ikke lekker olje
eller drivstoff. Dersom du oppdager en lekkasje, kan
maskinen
ikke brukes før feilen er rettet.
Se også den separate bruksanvisningen for motoren!

Gummidempere
Sjekk tilstanden på gummidemperne (pos 3) regelmessig.
Bytt ut ødelagte dempere.

1
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2

Polyuretanplate
En polyuretan plate brukes for arbeid på steinunderlag, for
å redusere klinkelyden på steinene.
Merk! Opsjoner
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Av

Oljenivå

Av

På

Drivstoffkran

På

Motorbryter

Aktiv

Ikke aktiv
Choke

Fullt turtall

Tomgang
Gasshendel

FØR DU STARTER MOTOREN

ETTER START

Les "Daglig kontroll" på side 8.

Sett gasspaken til tomgang.
Åpne choken gradvis.

START
Skru på motorbryteren til "på". Åpne drivstoffkranen.
Pass på at spaken er i tomgangsposisjon.
Aktiver choken. Hvis motoren er kald, lukk choken helt.
Ikke bruk choken hvis motoren er varm eller lufttemperaturen er høy.

STOPPE
Sett motoren på tomgang og la den gå noen minutter.
Skru på motorbryteren til "av".
Lukk drivstoffkranen.
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Start ved å dra i starthåndtaket. Dra den først til mekanismen
setter i gang. Dra den så hardt og hurtig.

Varm opp motoren i ca. 1-5 minutter.
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F 80
TRANSPORT

Transportlås

Det er enkelt å ta av håndtaket uten verktøy, og
bagasjerommet på en vanlig bil er stort nok for transport av
maskinen.

Sikre maskinen med stropper i henhold til illustrasjonen
under transport
Merk! Fest det til bunnplaten og ikke den øvre,
gummiavfjærede delen.

Løft for hånd
Ta av håndtaket ved å skyve det forover og dra fra
hverandre stagene slik at festeknastene løsner.
Rist håndtaket litt sideveis slik at håndtaket løsner.
Forsiktig!Maskinen må løftes av 2 personer!
Løft ved hjelp av håndtaket på bakseiden og forsiden av
maskinen.
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Løft med kran
Vipp nåndtaket forover.
Fest en løftestropp på løfteøyet og tre løftestroppen mellom
stagene på håndtaket, se illustrasjonen under.
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F 80

MERKNADER
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F 80

MERKNADER
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MERKNADER
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MERKNADER
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F 80

MERKNADER
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F 80

EC-erklæring om samsvar
Produsent
Swepac AB
Blockvägen 3
34132 Ljungby
1. Kategori: Vibrerende plate
2. Type: F80

3. Motorstyrke: F80 4,0 kW

Produktet oppfyller kravene i følgende direktiver:
2006 / 42 / EG
2000 / 14 /EG
2004 / 108 / EG
EN 500-1
EN 500-4
Teknisk dokumentasjon holdt av:
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Swepac AB, Blockvägen 3 SE-34132 Ljungby
Tomas Johansson / Produktingeniør
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SWEPAC AB

Adresse Blockvägen 3, 341 32 Ljungby, Sweden, tlf. +46 (0)372-156 00, faks +46 (0)372-837 41, E-post mail@swepac.se,
Internett www.swepac.se

