10 až 11 kg bourací kladiva upínání TE-SP

TE 805 bourací kladivo
Použití:
■ Bourání konstrukcí z betonu, kamene a zdiva
■ Průrazy pro technologii, pro kabelová a instalační vedení
■ Sekání se stěrkovými a lopatkovými sekáči

Vrtací, sekací
a bourací technika

Přínosy a vlastnosti:
■ Celková robustní
konstrukce s pohodlně umístěnými prvky
■ Snadné a rychlé nasazení a výměna nástrojů –
sklíčidlo s automatickým posuvným zajištěním nástroje
■ Sklíčidlo TE-S, prachotěsné zapouzdření, centrální mazání a trvalá
mazací náplň, tlumení úderů naprázdno a zpětných nárazů, elektronické omezení otáček motoru bez zatížení, spínač umožňující trvalý
provoz, automatické odpojení uhlíkových kartáčů po opotřebení,
boční a zadní rukojeť vyloženy pěnovou gumou, speciální boční
rukojeť s možností svislého a osového nastavení

Technické údaje
Jmenovitý výkon:
Frekvence příklepů:
Energie příklepu:
Rozměry (D x Š x V):
Hmotnost: 

TE 805
1 350 W
2 000 př./min
17 J
590 x 230 x 122 mm
9,7 kg

Maximální výkon.
Hilti stroje + Hilti příslušenství.

Označení

Č. výrobku

TE 805 bourací kladivo
255 166
Obsahuje: TE 805 se 4m přívodní šňůrou, postranní rukojeť,
prachovku, mazací tuk, návod k obsluze
a kufr z nárazuvzdorného plastu
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10 až 11 kg bourací kladiva upínání TE-SP

TE 1000-AVR bourací kladivo
Bourání může být pohodlnější
Použití:
■ Těžké bourání konstrukcí z betonu, kamene a zdiva
■ Průrazy pro technologii, pro kabelová
a instalační vedení
■ Renovace všech druhů podlah
■ Speciální aplikace za použití pemrlice a pěchovadla
■ Zatloukání zemních tyčí
Přínosy a vlastnosti:
■ Bezuhlíkový motor pro delší intervaly oprav a delší životnost
■ Silný úderový mechanismus
■ Nejnižší hodnoty vibrací ve své třídě díky AVR
(aktivní omezení vibrací)
■ Symetrický tvar s novou rukojetí pro snadnější ovládání
■ Možnost omezení výkonu, pro přesnější korektivní sekání
TE 1000-AVR
1 600 W
1 950 př./min
22 J
16 J         
6,5 m/s2
700 x 138 x 230 mm
11,8 kg

Vrtací, sekací
a bourací technika

Technické údaje
Jmenovitý výkon:
Frekvence příklepu:
Energie příklepu (při plném výkonu):
Energie příklepu (při omezeném výkonu):
Triaxiální vibrace, sekání:
Rozměry (D x Š x V):
Hmotnost (dle EPTA 01/2003):

AVR systém
aktivní omezení vibrací o 50%
■ zvýšení

výkonu pracovníka bez nárůstu námahy
životnosti stroje a součástí
■ podstatné úspory na nákladech za opravy
■ podstatné úspory na nákladech v prostojích
■ zvýšení

Maximální výkon.
Hilti stroje + Hilti příslušenství.

Označení

Č. výrobku

TE 1000-AVR bourací kladivo	  248 894
Obsahuje: TE 1000-AVR se 4m přívodní šňůrou, postranní rukojeť,
prachovku, mazací tuk, návod k obsluze
a kufr z nárazuvzdorného plastu
Označení

Č. výrobku

TE 1000-AVR set
Obsahuje: TE 1000-AVR, sadu sekáčů TE-SP Set 2
(2x plochý, 2x špičatý sekáč)
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15 kg bourací kladiva upínání TE-SP

TE 1500-AVR bourací kladivo
Výjimečný výkon,
skvělá mobilita
Použití:
■ Rozsáhlé bourací práce
■ Obnažování výztuže v základech
■ Vybourávání otvorů pro schody, stoupací vedení, šachty atd.
■ Vytváření velkých kanálů v podlaze např. pro odpadní trubky
■ Bourání asfaltu

Vrtací, sekací
a bourací technika

Přínosy a vlastnosti:
■ Silný elektropneumatický úderový mechanismus, bezuhlíkový
motor a polygonové sekáče pro vysoký bourací výkon
■ Vhodně umístěné těžiště a optimální tvar rukojeti pro dobré
vyvážení a pohodlné ovládání  
■ Delší servisní intervaly a životnost díky bezuhlíkovému motoru
a tříkomorovému systému těsnění
■ Nízké hodnoty vibrací díky AVR (aktivní omezení vibrací)
prodlužují denní dobu používání
■ Nový TE DRS-B odsávací systém pohlcuje až 95%
nebezpečného jemného prachu
Technické údaje
Jmenovitý výkon:
Frekvence příklepu:
Energie příklepu (při plném výkonu):
Triaxiální vibrace, sekání: 
Rozměry (D x Š x V):
Hmotnost (dle EPTA 01/2003):

TE 1500-AVR
1 800 W
1 620 př./min
30 J
12 m/s2
760 x 138 x 230 mm
14,2 kg

AVR systém
aktivní omezení vibrací o 50%
■ zvýšení

výkonu pracovníka bez nárůstu námahy
životnosti stroje a součástí
■ podstatné úspory na nákladech za opravy
■ podstatné úspory na nákladech v prostojích
■ zvýšení

Maximální výkon.
Hilti stroje + Hilti příslušenství.

Označení

Č. výrobku

TE 1500-AVR bourací kladivo
249 085
Obsahuje: TE 1500-AVR se 4m přívodní šňůrou, postranní
rukojeť, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr
z nárazuvzdorného plastu
Označení

TE 1500-AVR set se 4 sekáči
Obsahuje: TE 1500-AVR, sadu sekáčů TE-SP Set 2
(2x plochý, 2x špičatý sekáč)

Č. výrobku
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Odsávací systém pro sekání

TE DRS-B odsávací systém
pro kombinovaná, sekací
a bourací kladiva
Použití:
■ Sekací práce a renovace v interiérech
■ K použití se stroji: TE 500, TE 700, TE 706, TE 805, TE 905, TE 1000,
TE 1500, TE 50, TE 60, TE 70, TE 80
Přínosy a vlastnosti:
■ Patentovaný dvoukomorový systém proudění vzduchu pohlcuje
téměř všechny částečky jemného prachu
■ Vnitřní kroužek z obou stran sací hlavy zabraňuje ucpání
systému tím, že nedovolí vniknutí větších kousků
■ Zdravější pracovní prostředí a vyšší produktivita pracovníka díky
vysoce efektivnímu pohlcování jemného prachu
■ Díky rychloupínacímu klipu může být velice snadno a rychle
připevněn ke stroji bez použití klíče
TE DRS-B
340 x 152 x 98 mm
0,590 kg

Odsávání s kratší sací hlavou:
Rozměry (D x Š x V):
Hmotnost:

201 x 152 x 98 mm
0,440 kg

Označení

Vrtací, sekací
a bourací technika

Technické údaje
Odsávání s delší sací hlavou:
Rozměry (D x Š x V):
Hmotnost:

Č. výrobku

TE DRS-B v nárazuvzdorném plastovém kufru
365 944
Obsahuje: TE DRS-B odsávací systém, 1 sací hlavu pro sekáče dlouhé
40-50 cm, 1 sací hlavu pro sekáče dlouhé 29-39 cm,
1 adaptér pro TE-SP sklíčidla, 1 adaptér pro TE-Y sklíčidla
Označení

Č. výrobku

TE DRS-B v kartonu
365 945
Obsahuje: TE DRS-B odsávací systém, 1 sací hlavu pro sekáče dlouhé
40-50 cm, 1 sací hlavu pro sekáče dlouhé 29-39 cm,
1 adaptér pro TE-SP sklíčidla, 1 adaptér pro TE-Y sklíčidla

DOŽIVOTNÍ
SLUŽBY

Příslušenství
Označení

Č. výrobku

VC 20-U univerzální vysavač
VC 40-U univerzální vysavač
TE DRS-B odsávací systém
Dlouhá sací hlava, pro sekáče dlouhé 40-50 cm
Krátká sací hlava, pro sekáče dlouhé 29-39 cm
Adaptér pro TE-SP sklíčidlo
Adaptér pro TE-Y sklíčidlo
Rychloupínací klip
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