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F 70A och F 90A
är idealiska för mindre asfaltarbeten, där plattan också kan användas för justering av grusun-
derlaget. Passar också bra vid markarbeten före stenbeläggning. Med gummiduken monterad 
under bottenplattan justeras ojämnheter på den färdiga stenytan. 
F 70A är lättare att lyfta medan F 90A är bredare och har större vattenbehållare.
F 90A har transporthjul som standard, medan F 70A levereras med eller utan hjul. 
Gummiduk för packning av stenbeläggningar som tillbehör.

F 70A 
Vikt, netto                      79 kg
Bottenplatta, bredd       520 mm
Bensinmotor                    Honda
Vattentankvolym         11 liter
Bensin 95 el. alkylatbränsle

F 90A 
Vikt, netto                       108 kg
Bottenplatta, bredd          560 mm
Bensinmotor                       Honda
Vattentankvolym            21 liter
Bensin 95 el. alkylatbränsle

Varmförzinkat chassi,
överlägset rostskydd
för vattentanken

Varmförzinkat chassi,
överlägset rostskydd
för vattentanken



F 50, F 75, F75-230V, FR 85 och F140

F 50 och F 75 / F75-230V är lämpliga för mindre arbeten vid t.ex. trädgårdsanläggningar och 
stenbeläggning. Handtaget lossas utan verktyg för transport i bilens bagageutrymme.
F 75 / F75-230V är tyngre och har högre packnings-kapacitet. Båda är lättanvända tack vare kompakt
form och fällbart handtag. F75-230V maskinen drivs av en 1-fas elmotor och kan anslutas till ett jordat 
vägguttag. Eftersom motorn inte släpper ut några avgaser kan maskinen användas i dåligt ventilerade 
utrymmen och inomhus. FR 85 är idealisk i trånga utrymmen, som t.ex. i rörgravar, där den fungerar som 
en fram/back-platta. Bottenplattans form gör att man lätt kommer åt att packa intill kantsten och i hörn. 
Swepac F 140 är den idealiska allroundmaskinen med hög kapacitet. Transporthjul för kortare 
transporter har F 140 som standard och F75, F75-230V, FR 85 som tillbehör. Gummiduk för packning 
av stenbeläggning finns till F 50, F 75 / F75-230V och F140. 

FR 85 
Vikt, netto                       88 kg
Bottenplatta, bredd        430 mm
Bensinmotor                     Honda
Bensin 95 el. alkylatbränsle

Varmförzinkat
chassi

F 50 
Vikt, netto                       52 kg
Bottenplatta, bredd        300 mm
Bensinmotor                 Vanguard
Bensin 95 el. alkylatbränsle

Varmförzinkat
chassi

F 75 
Vikt, netto                       75 kg
Bottenplatta, bredd        380 mm
Bensinmotor                     Honda
Bensin 95 el. alkylatbränsle

F 75-230V 
Vikt, netto                      75 kg
Bottenplatta, bredd       380 mm
Elmotor          El 1 fas 230V

Varmförzinkat
chassi

F 140 
Vikt, netto                       141 kg
Bottenplatta, bredd        460 mm
Bensinmotor                     Honda
Bensin 95 el. alkylatbränsle

Varmförzinkat
chassi

Varmförzinkat
chassi



F 50, F 75, F75-230V, FR 85 och F140

F 50 och F 75 / F75-230V är lämpliga för mindre arbeten vid t.ex. trädgårdsanläggningar och 
stenbeläggning. Handtaget lossas utan verktyg för transport i bilens bagageutrymme.
F 75 / F75-230V är tyngre och har högre packnings-kapacitet. Båda är lättanvända tack vare kompakt
form och fällbart handtag. F75-230V maskinen drivs av en 1-fas elmotor och kan anslutas till ett jordat 
vägguttag. Eftersom motorn inte släpper ut några avgaser kan maskinen användas i dåligt ventilerade 
utrymmen och inomhus. FR 85 är idealisk i trånga utrymmen, som t.ex. i rörgravar, där den fungerar som 
en fram/back-platta. Bottenplattans form gör att man lätt kommer åt att packa intill kantsten och i hörn. 
Swepac F 140 är den idealiska allroundmaskinen med hög kapacitet. Transporthjul för kortare 
transporter har F 140 som standard och F75, F75-230V, FR 85 som tillbehör. Gummiduk för packning 
av stenbeläggning finns till F 50, F 75 / F75-230V och F140. 

FB 165 och FB 225 / 250

är fram/back-plattor i 165 / 250 kg-klassen och finns med lätt startade Honda bensinmotorer eller 
elstartade dieselmotorer. Den kompakta formen gör dem lämpliga även i trånga utrymmen och 
rörgravar. Hastigheten är steglöst ställbar och man kan också packa stillastående.
FB 165 med smalare bottenplatta är ett bra val om utrymmet är begränsat, medan FB 225/250 är 
tyngre, har högre packnings- kapacitet.
Gummiduk för packning av stenbeläggningar finns som tillbehör.

FB 250 
Vikt, netto 265 kg
Bottenplatta, bredd 550 mm
Dieselmotor Hatz/Yanmar
Start                                  elstart
Fram/backmanöver hydraulisk
Bränsle Diesel MK 1

Varmförzinkat
chassi

Varmförzinkat
chassi

Handtagsvärme

FB 165 
Vikt, netto 160 kg
Bottenplatta, bredd 450/550 mm
Bensinmotor Honda
Start handstart
Fram/backmanöver hydraulisk
Bensin 95 el. alkylatbränsle

FB 165 
Vikt, netto 163 kg
Bottenplatta, bredd 550/450 mm
Dieselmotor Hatz
Start handstart
Fram/backmanöver hydraulisk
Bränsle Diesel MK 1

Varmförzinkat
chassi Dieselmotor

Dieselmotor

Bensinmotor

Varmförzinkat
chassi Bensinmotor

FB 225 
Vikt, netto 240 kg
Bottenplatta, bredd 550 mm
Bensinmotor Honda
Start handstart
Fram/backmanöver hydraulisk
Bensin 95 el. alkylatbränsle



FB 465 

är helhydrauliska plattor med fina köregenskaper. På FB 465 är hastigheten steglöst ställbar och man 
kan även packa stillastående. De har fin förarkomfort; är lättmanövrerade och har näst intill vibrations-
fria handtag, som på 465 också är försett med värme. FB 465 chassiet är varmförzinkat, vilket innebär 
ett överlägset rostskydd. Maskinerna kan tack vare hardoxstål i bottenplattan med fördel användas vid 
packning av sprängsten.

SAMAC S64
Maskinen är lämplig vid reparationsarbeten och arbeten i trånga utrymmen såsom rörgravar och 
husgrunder. S 64 är extremt välbalanserad och lättkörd. Detta innebär att S 64 är lämplig även vid 
finjustering avmindre ytor.

FB 465  
Vikt, netto                     465 kg
Bottenplatta, bredd        750 mm
Dieselmotor                   Yanmar
Start                                 elstart
Drift                          hydraulisk
Bränsle             Diesel MK1

Varmförzinkat
chassi

Handtagsvärme

S 64 
Vikt, netto                       62 kg
Bottenplatta, bredd        230 mm
Bensinmotor                     Honda
Bensin 95 el. alkylatbränsle



Hand/arm vibrationer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:15 om vibrationer gäller från den 1 juli, 2005. Det är 
arbetsgivarens ansvar att tillämpa föreskrifterna i verksamheten. Bl.a. genom att välja utrustning 
med bra egenskaper kan skaderiskerna minimeras.
Med hjälp av diagrammet kan man bedöma skaderisken om man känner till maskinens vibration-
snivå och användningstiden. Resultat i gröna fältet, under insatsvärdet, innebär liten risk. Hamnar 
man i det gula fältet krävs insatser för att minska vibrationsexponeringen. Värden högre än 
gränsvärdet innebär stor skaderisk och ska undvikas.
Tabellen nedan visar resultat av mätningar med Swepac-maskiner under verkliga förhållanden. 
Mätvärdena har räknats om till max. daglig exponerings-tid vid regelbunden användning.
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F50 4,5 2,5 tim
F70A 3,9 3,3 tim
F75 / F75-230V 4,6 2,4 tim
F90A 3,5 4,1 tim
FR85 3,1 5,2 tim
F140 3,5 4,1tim
FB165 2,5  8 tim
FB225 2,7 6,9 tim
FB250 2,7 6,9 tim
FB465 2,6 7,4 tim
FB700 2,9  5,9 tim

4,1

3,5

Mätning utförd enl. ISO 5349

Resultatet påverkas av underlaget; en jämn yta 
av finare material ger normalt mindre 
handtags-vibrationer än en ojämn yta av grövre 
material. De mindre maskinerna i tabellen har 
körts på grus och de större på makadam för att 
svara mot vanliga verkliga förhållanden.

Exempel: En maskin med vibrationsnivån 3,5 m/s2 kan användas dagligen 4,1 
timmar utan att insatsvärdet överskrids. Jämför F 90A i tabell nedan.

Maskin typ Vibrationsacceleration 
på grusunderlag m/s2

Vibrationsacceleration på 
makadamunderlag m/s2

Max. daglig exponerings-
tid för insatsvärde

Exponeringstid, tim

Vibrationsnivå, m/ s2

gränsvärde

insatsvärde



Buller
SWEPACs maskiner uppfyller kraven i direktiv 2000/14/EG.
Användning av hörselkåpor föreskrivs.

Avgaser
Beroende på tillverkningsår uppfyller SWEPACs maskiner krav på avgasutsläpp enl. CARB/EPA 
(USA) eller EU-krav. Alla maskiner uppfyller därmed gällande miljökrav.

Packningsdjup
I AnläggningsAMA indelas vibroplattorna i viktklasser och den angivna lagertjockleken gäller för 
färdigpackat material. Det innebär att lagertjockleken för det opackade materialet är ca 25% högre 
än nedan angivet packningsdjup.
Minst 6 överfarter föreskrivs. Ett större antal överfarter innebär inte att man kan öka lagertjockle-
ken, men kan ibland innebära en extra säkerhet vid höga krav på packningsresultatet

         Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande
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