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TRILTAFELS
Uitgebreide serie sterke en bedrijfszekere triltafels voor het trillen en verdichten van beton elementen zoals
blokken, trappen, vloeren, proefkubussen, proefcilinders etc.
Omschrijving
Voor kleine en grote prefab elementen zoals blokken, trappen, vloeren
enz. levert LIEVERS HOLLAND een uitgebreide serie sterke en
bedrijfzekere triltafels. Deze triltafels worden gebruikt in de
betonindustrie onder zeer zware omstandigheden. Speciaal voor het
verdichten van proefkubussen en –cilinders is er de kleine triltafel van
40 x 40 cm (LTT 40/40) uitgevoerd als tafelmodel. Deze triltafel is
gemakkelijk mee te nemen naar de bouwplaats en zorgt voor een
perfecte verdichting van de proefstukken. Alle maten proefkubussen en
-cilinders passen op het tafelblad met rubber mat.
Kenmerken
Belangrijke kenmerken van LTT triltafels zijn:
Tafelbladen zijn in allerlei afmetingen verkrijgbaar.
De triltafels kunnen naar keuze worden uitgevoerd met
elektrische trilmotoren van 42V/3-fasen/200 Hz, 230V/1fase/50 Hz, 400V/3-fasen/50 Hz of met een luchttrilmotor.
Alle elektrische modellen zijn uitgevoerd met een aan/uit
schakelaar en op aanvraag leverbaar met een elektronische
frequentieregelaar.

Technische informatie
PRODUCT NAAM
LTT 40/40 *
LTT 40/40 **
LTT 80 /80 ***
LTT 80/120 ***
LTT 120/180 ***

LTT 80/120

LTT 40/40

TAFELBLAD AFMETING
cm x cm
40 x 40
40 x 40
80 x 80
80 x 120
120 x 180

WERKHOOGTE
cm
25
25
70
70
70

TYPE MOTOR
230V / 50 Hz / 1-fase
400V / 50 Hz / 3-fasen
400V / 50 Hz / 3-fasen
400V / 50 Hz / 3-fasen
400V / 50 Hz / 3-fasen

*

Uitgevoerd met een IP 65 trilmotor 230V 1-fase 50Hz, met schakelaar, opstaande rand, rubbermat, 10 meter
kabel en stekker.
** Uitgevoerd met een IP 65 trilmotor 400V 3-fasen 50 Hz, met schakelaar, opstaande rand, rubbermat, 10
meter kabel, exclusief stekker.
*** Uitgevoerd met een IP 65 trilmotor 400V 3-fasen 50 Hz, met schakelaar, 10 meter kabel en CE wand contact
doos.
Bovengenoemde modellen zijn standaard. Triltafels met andere afmetingen van tafelbladen, voltages en
trilkrachten zijn op aanvraag leverbaar.
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