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TRILTAFEL 

Type : PTL-25/25-8 

Kleine triltafel geschikt voor het verdichten, mengen en testen van producten tot en met 
circa 10 kG. 

De PTL-25/25-10 heeft een bladmaat van 250 x 250 mm. 
De aandrijving bestaat uit één onbalansmotor (2-polig).  

De grote voordelen van deze kleine triltafel zijn het feit dat hij op ieder normaal stopcontact 
is aan te sluiten (er is dus geen krachtstroom nodig) en de triltafel is op te stellen op iedere 
stevige tafel/bureau. 

Een ideale triltafel voor laboratoria en kleine toepassingen. 

Wordt standaard geleverd in de kleur RAL5011 (heel donkerblauw) en voorzien van 2 meter 
aansluitkabel inclusief stekker. 

Lengte 250 mm. 
Breedte 250 mm. 
Hoogte 140 mm. 
Voedingsspanning 230 V. 
Frequentie 50 Hz. 
Vermogen  40 W. 
Stroom  0,2 A. 
IP 66  
Gewicht 15 Kg. 
Maximale slag 1,5 mm. 
Maximale belastbaarheid 10 Kg. 
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