GRAVING OG RIVING

Elektriske pigghammere
Hilti TE 700
Kraftig piggmaskin for krevende meisling i betong og mur,
med aktiv vibrasjonsdemping.
Kraftreduksjonsknapp for forbedret ytelse i sprø materialer. Kan
også anvendes til fjerning av
fliser og andre materialer.
Art.nr: 103-002

Hilti TE 1000
Allsidig meiselhammer for renovering og riving av gulv, med
ergonomisk sidehåndtak for
midlertidig veggmeisling. Eksepsjonelt lav verktøyvibrasjon.
Kan også benyttes til fjerning av
fliser o.l
Art.nr: 103-001

Atlas Copco B30
En kraftig elektrisk håndstyrt
fjærende rivningshammer for
riving av betong og mur.

Hikoki DH40MEY
En lett og effektiv børsteløs
kombimaskin for både boring
og meisling. Raskest borehastighet i sin klasse og god vibrasjonsdemping.

Hammeren er preget av en lett
og slank konstruksjon preget
av utmerket balanse. Et ekstra
håndtak gjør det lettere å
arbeide med verktøyet i vannrett stilling.

Art.nr: 103-005

Modell

Hikoki H65SB3
Den optimaliserte hammermekanismen med en sylindrisk
spiss gir høy slagkraft og effektiv slagfrekvens, noe som gir
høyere rivningsytelse.

Som alle verktøy fra Atlas Copco
er den forberedt på de høyeste
standardene for støynivå og
vibrasjonsnivå i EU. Fungerer
utmerket i temperaturer ned til
-20 grader.

Art.nr: 103-003

Art.nr: 103-007

Motor

Slagfrekvens

Støynivå

Vibrasjon

Dimensjoner

Vekt

Hilti TE 700

-

2760 slag / min

86 dB (A)

6,5 m / s2

564 x 125 x 248 mm

7,9 kg

Hilti TE 1000

-

1950 slag / min

85 dB (A)

5,0 m / s

710 x 141 x 305 mm

12,5 kg

Hikoki DH40MEY

1150 W

1430-2850 slag / min

-

7,3 m / s2

477mm lengde

7,5 kg

Hikoki H65SB3

1340 W

1400 slag / min

-

13,9 m / s2

751 mm lengde

18 kg

1-fas / 230 V / 3,4 kW

1000 slag / min

109 dB (A)

5,8 m / s

925 x 495 x 314 mm

32 kg

Atlas Copco B30
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