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HS-ER 
HOOG-FREQUENT STOKTRILNAALD MET GEINTEGREERDE OMVORMER 
 

Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid zijn de voornaamste kenmerken van onze nieuwe HS-ER 

stoktrilnaalden. Speciaal ontwikkeld voor de vloeren professional die veiligheid, betrouwbaarheid en 

comfort belangrijk vindt. De geïntegreerde 230V omvormer maakt de machine ideaal voor projecten 

waar beperkte ruimte is en een losse omvormer de klus nodeloos ingewikkeld maakt. Door het 

nieuwe handvat en verbeterde trillingsdemper wordt bijna 90% van de trillingen van de machine niet 

aan het lichaam doorgegeven en er  is genoeg ruimte om comfortabel een veiligheid-handschoen te 

dragen. Een groot deel van de HS-ER onderdelen zijn een doorontwikkeling van de LHF/HS serie en 

bieden dus dezelfde lange levensduur en trilvermogen die men mag verwachten van een Lievers 

Holland machine. 

 

 
                                           HS-ER 

Most important features: 

 

� 230V geïntegreerde omvormer zorgt voor enorm gebruiksgemak. Gewoon in een standaard 

wandcontactdoos steken en klaar! 

� Personal residual current device (PRCD) voldoet aan de veiligheidseisen voor de industrie  

� LHF & HS beproefde onderdelen bieden een lange levensduur en worden met meer dan  

60 jaar ervaring vervaardigd. 

� Borstel loze motor kan volcontinu gebuikt worden voor grote storten. 

� Enkel elektrische kabels in de slang. Hierdoor is deze zeer flexibel en lichter dan aangedreven 

machines. 

� Speciale trillingsdemper verhoogt het werkcomfort aanzienlijk.  

� Robuuste stalen omvormer blijft bij de wandcontactdoos, uitgevoerd met 20 meter kabel 

kunnen praktisch alle grote oppervlakten bereikt worden zonder de omvormer te verplaatsen. 

� Het makkelijke plug in and go maakt de machine ideaal voor verhuur! 



 
 

Specificaties: 

 

TRILNAALD  

Ø 

TRILNAALD 

LENGTE 

TRILLINGEN VERDICHTINGS 

GEBIED 
*** 

PRIMAIRE 

SPANNING 

PRIMAIRE 

STROOM 

mm mm per min Ø cm V A 

Ø36 kort* 280 12.000 35 230V/1-fase/50Hz 6,4 

Ø36* 310 12.000 45 230V/1-fase/50Hz 6,6 

Ø50 kort* 320 12.000 55 230V/1-fase/50Hz 9,6 

Ø50* 370 12.000 65 230V/1-fase/50Hz 11,0 

Ø57 kort* 340 12.000 75 230V/1-fase/50Hz 12,1 

Ø57* 390 12.000 85 230V/1-fase/50Hz 13,2 

Ø65* 400 12.000 100 230V/1-fase/50Hz 15,2 
 

*    beschikbaar met rubberen punt. 

**  andere spanningen op aanvraag. 

***  Verdichtingsgebied word beïnvloed door betonsamenstelling. 

 

� Standaard uitgevoerd met 0.85 meter slang en 20 meter speciaal slijtvaste kabel  

� Standaard uitgevoerd met PRCD aardlek beveiliging. 

� Specifieke lengtes zijn op aanvraag beschikbaar. 

 

 


