
Ubijak stopowy MS 680
masa robocza 74,0 [kg]

siła wymuszająca 18,6 [kN]
prędkość robocza 15-18 [m/min]

szerokość robocza 280 [mm]
silnik HONDA GX120

poziom wibracji 11,9 [m/s2]
nr katalogowy 4812 0991 37

Zagęszczarka LF 82
masa robocza 75,5 [kg]

siła wymuszająca 18.0 [kN]
prędkość robocza 25 [m/min]

szerokość robocza 460 [mm]
silnik HONDA GX160

poziom wibracji 16,5 [m/s2]
Nr katalogowy 3382 0000 86

Zagęszczarka MV 100
masa robocza 95,0 [kg]

siła wymuszająca 17,0 [kN]
prędkość robocza 25 [m/min]

szerokość robocza 500 [mm]
silnik HONDA GX160

poziom wibracji 6,0 [m/s2]
nr katalogowy 3382 0000 85

Zagęszczarka MV 220
masa robocza 215,0 [kg]

siła wymuszająca 36,0 [kN]
prędkość robocza 25 [m/min]

szerokość robocza 500 [mm]
silnik HONDA GX200

poziom wibracji 3,5 [m/s2]
nr katalogowy 4812 0991 44

Zagęszczarka MV480 EL
masa robocza 504,0 [kg]

siła wymuszająca 60,0 [kN]
prędkość robocza 25 [m/min]

szerokość robocza 700 [mm]
silnik HATZ 1D50

poziom wibracji 2,4 [m/s2]
nr katalogowy 4812 0991 39

Zagęszczarka MV 135
masa robocza 130,9 [kg]

siła wymuszająca 19,4 [kN]
prędkość robocza 22 [m/min]

szerokość robocza 500 [mm]
silnik HONDA GX160

poziom wibracji 5,4 [m/s2]
nr katalogowy 4812 0991 30

8 800 PLN

netto

4 500 PLN

netto

15 000 PLN

netto
30 000 PLN

netto

5 500 PLN

netto

3 700 PLN

netto
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Młot hydrauliczny RX 2
masa robocza 94,0 [kg]

masa maszyny nośnej 1,3 - 3,0 [t]
energia udaru 174 [J]

średnica urządzenia 42 [mm]
chłonność oleju hydr. 15 - 35 [l/min]

ciśnienie robocze 110 - 130 [bar]
częstotliwość udaru 560 - 1600 [udar/min]

wysokość młota 703 [mm]
szerokość młota 220 [mm]
głebokość młota 340 [mm]

nr katalogowy 8460 0500 38

Młot hydrauliczny RX 6
masa robocza 270,0 [kg]

masa maszyny nośnej 4,2 - 9,0 [t]
energia udaru 654 [J]

średnica urządzenia 70 [mm]
chłonność oleju hydr. 45 - 75 [l/min]

ciśnienie robocze 110 - 140 [bar]
częstotliwość udaru 530 - 1200 [udar/min]

wysokość młota 974 [mm]
szerokość młota 280 [mm]
głebokość młota 390 [mm]

nr katalogowy 8460 0500 41

*Cena zawiera narzędzie robocze - szpicak. *Cena zawiera narzędzie robocze - szpicak.

Zagęszczarka hydrauliczna RC 308
masa robocza 320,0 [kg]

masa maszyny nośnej 3 - 8 [t]
wysokość 623 [mm]

wymiary płyty roboczej 475 x 693 [mm]
powierzchnia płyty 0,25 [m2]
siła wymuszająca 2,3 [t]

częstotliwośc udaru 2100 [udar/min]
ciśnienie 150 [bar]
przepływ 57 [l/min]

natężenie hałasu (Lw) 67 [dB(A)]
nr katalogowy 1826 1017 53

Młot hydrauliczny RX 18
masa robocza 1200,0 [kg]

masa maszyny nośnej 15,0 - 24,0 [t]
średnica narzędzia 120 [mm]

chłonność oleju hyd. 120 - 140 [l/min]
ciśnienie robocze 150 - 170 [bar]

częstotliwość udaru 550 - 720 [udar/min]
wysokość młota 1593 [mm]
szerokość młota 630 [mm]
głębokość młota 495 [mm]

natężenie hałasu (Lw) 120 [dB(A)]
nr katalogowy 3363 1052 39

11 500 PLN

netto

14 900 PLN

netto
75 000 PLN

netto

23 900 PLN

netto

*Cena zawiera narzędzie robocze - szpicak.*Cena nie zawiera płyty adaptacyjnej.

*Cena nie zawiera wyposażenia dodatkowego. *Cena nie zawiera wyposażenia dodatkowego.

*Cena nie zawiera wyposażenia dodatkowego. *Cena nie zawiera wyposażenia dodatkowego.

*Cena nie zawiera wyposażenia dodatkowego. *Cena nie zawiera wyposażenia dodatkowego.



Młot spalinowy RED HAWK
masa robocza 22,5 [kg]

długość 694 [mm]
uchwyt narzędzia 22x108 [HEX mm]

siła udaru 24 [J]
częstotliwość uderzeń 2600 [ud./min.]

moc silnika 2,0 [kW]
nr katalogowy 8318 0900 02

Kafar hydrauliczny PDR 75 T
masa 32,0 [kg]

przepływ oleju 20-30 [mm]
ciśnienie robocze 105-140 [l/min]

ilość uderzeń  1680 [bar]
klasa EHTMA C / D

zawór sterujący na maszynie
nr katalogowy 1801 4040 01

Młot hydrauliczny BRK 55 VR
masa robocza 28,0 [kg]

długość 690 [mm]
przepływ 20-30 [l/min]

ciśnienie robocze 105-125 [bar]
uchwyt narzędzia 32x160 [HEX mm]

częstotliwość 2100 [uderzeń/min]
nr katalogowy 1801 3547 25

Listwa wibracyjna LBG 800
silnik Honda GX25

paliwo Benzyna
moc silnika 0,8 / 1,1 [kW / KM]

prędkość znamionowa 9500 [obr/min]
masa 18,0 [kg]

rodzaj uchwytu Długi do 4,5 m
długość profilu 2,0 [m]
poziom drgań 3,89 [m/s2]
nr katalogowy 4812 0550 09

Wąż hydrauliczny
masa 8,3 [kg]

przepływ oleju 20-40 [l/min]
ciśnienie robocze 170 [bar]

szybkozłącza 1/2"
klasa EHTMA C/D/E

długość 7,0 [m]
nr katalogowy 3371 8010 87

Wąż hydrauliczny
masa 8,3 [kg]

przepływ oleju 20-40 [l/min]
ciśnienie robocze 170 [bar]

szybkozłącza 1/2"
klasa EHTMA C/D/E

długość 7,0 [m]
nr katalogowy 3371 8010 87

Agregat hydrauliczny PAC P9
silnik HONDA GX270
masa 72,0 [kg]

przepływ oleju 20 [l/min]
ciśnienie max 150 [bar]

wymiary [dł x szer x wys] 710x525x585
system POD TAK

nr katalogowy 1807 0080 33

Agregat hydrauliczny PAC P13
silnik HONDA GX390
masa 91,0 [kg]

przepływ oleju 20-30 [l/min]
ciśnienie max 150 [bar]

wymiary [dł x szer x wys] 705x600x745
system POD TAK

nr katalogowy 1807 0110 29

Młot hydrauliczny BRK 55 VR
masa robocza 28,0 [kg]

długość 690 [mm]
przepływ 20-30 [l/min]

ciśnienie robocze 105-125 [bar]
uchwyt narzędzia 32x160 [HEX mm]

częstotliwość 2100 [uderzeń/min]
nr katalogowy 1801 3547 25

Młot hydrauliczny BRK 55 VR
masa robocza 28,0 [kg]

długość 690 [mm]
przepływ 20-30 [l/min]

ciśnienie robocze 105-125 [bar]
uchwyt narzędzia 32x160 [HEX mm]

częstotliwość 2100 [uderzeń/min]
nr katalogowy 1801 3547 25

Przecinarka ręczna SAW 14
masa 10,0 [kg]

przepływ oleju 20-30 [l/min]
max. ciśnienie oleju 170 [bar]

liczba obrotów 2500-4000 [obr/min]
rozmiar tarczy 350 [mm]

głębokość cięcia 130 [mm]
nr katalogowy 1809 0140 03

Pompa zanurzalna WAP 2
masa 11,0 [kg]

przepływ oleju 18-24 [l/min]
max. ciśnienie robocze 160 [bar]

max. wysokość pompowania 25 [m]
wydajność 840 [l/min]
przyłącze 2"

nr katalogowy 1806 1014 41
*Cena nie obejmuje tarczy tnącej. *Wyposażenie wąż tłoczny 10 m

Sprężarka śrubowa CPS 3.5
wydajność 3,7 [m3/min]
wydajność 62,0 [l/s]

ciśnienie 7,0 [bar]
min-max prędkość obrotowa 1850-2400 [obr/min]

poziom akustyczny [20001/14EC] <98 [dB(A)]
pojemność zbiornika paliwa 80 [L]

przyłącza pneumatyczne 2 x 3/4 [cal]
długość całkowita (z dyszlem) 3730 [mm]

szerokość 1400 [mm]
wysokość 1258 [mm]

masa całkowita 918 [kg]
silnik Deutz Diesel

typ silnika D2011L03
moc silnika 32,5 [kW]

Młot pneumatyczny CP 0016
masa robocza 8,5 [kg]

długość 420 [mm]
uchwyt narzędzia 19x50 [HEX mm]

pobór powietrza 12,0 [l/s]
częstotliwość uderzeń 1920 [uderzeń/min]

poziom wibracji 9,6 [m/s2]
nr katalogowy 8900 0001 32

Młot pneumatyczny CP 0012 K
masa robocza 5,5 [kg]

długość 406 [mm]
uchwyt narzędzia 19x50 [HEX mm]

pobór powietrza 9,5 [l/s]
częstotliwość uderzeń 2600 [uderzeń/min]

poziom wibracji 14,6 [m/s2]
nr katalogowy 8900 0001 01

Młot pneumatyczny CP 1260 SVR
masa robocza 34,0 [kg]

długość 735 [mm]
uchwyt urządzenia 32x160 [HEX mm]

pobór powietrza 34,5 [l/s]
częstotliwość 1300 [uderzeń/min]

poziom wibracji 6,5 [m/s2]
nr katalogowy 8900 0030 32

*podwozie jednoosiowe z dyszlem łamanym, zaczepem kulowym i hamulcem najazdowym.

Młot pneumatyczny CP 1210 SVR
masa robocza 25,0 [kg]

długość 650 [mm]
uchwyt urządzenia 32x160 [HEX mm]

pobór powietrza 26,5 [l/s]
częstotliwość 1400 [uderzeń/min]

poziom wibracji 5,3 [m/s2]
nr katalogowy 8900 0030 10

ZESTAW HYDRAULICZNY
PAC P9+BRK 55VR+Wąż hydrauliczny

Agregat hydrauliczny 20 l/140 bar, silnik HONDA GX270
Młot o masie 28 kg - 20-30 l/min - 140 bar - 90J

Wąż hydrauliczny o długości 7,0 m

ZESTAW HYDRAULICZNY
PAC P13+BRK 55VR+Wąż hydrauliczny

Agregat hydrauliczny 30 l/140 bar, silnik HONDA GX390
Młot o masie 28 kg - 20-30 l/min - 140 bar - 90J

Wąż hydrauliczny o długości 7,0 m

Smarownica CP 1300
przepływ powietrza 15 - 140 [l/s]

pojemność 1,3 [l]
masa (pusta smarownica) 3,0 [kg]

nr katalogowy 8900 0050 02

RED-X 3/4" 20m
Wąż do transportu sprężonego powietrza o długości roboczej 20 m ze 
złączami kłowymi i opaskami zaciskowymi, waga 4,5 kg.  nr kat. 8900 0050 09

Sprężarka śrubowa CPS 2.0
wydajność 2,0 [m3/min]
wydajność 33,3 [l/s]

ciśnienie 7,0 [bar]
min-max prędkośc obrotowa 2400 - 3400 [obr/min]
pojemność zbiornika paliwa 28 [L]

przyłącza pneumatyczne 2 x G3/4 [cal]
masa całkowita 455 [kg]

silnik Kubota Diesle D722
moc silnika 13.8 [kW]

1 700 PLN

netto

4 200 PLN

netto

44 800 PLN

netto

4 700 PLN

netto

1 990 PLN

netto

14 490 PLN

netto 5 600 PLN

netto

2 700 PLN

netto

31 900 PLN

netto
660 PLN

netto

660 PLN

netto

6 400 PLN

netto

10 500 PLN

netto

18 900 PLN

netto

4 900 PLN

netto
4 900 PLN

netto

*podwozie jednoosiowe z dyszlem łamanym, zaczepem kulowym.


