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OPIS:
Firma JCB oferuje szeroką gamę m łotów
hydraulicznych zarówno do lekkich jak i ciężkich prac.
Wszystkie młoty JCB spełniają najwyższy standard
zabezpieczenia operatora przed wibracją poprzez
specjalnie zaprojektowane uchwyty antywibracyjne.
Szeroka gama narzędzi roboczych oraz wspaniały
stosunek mocy młotów do ich wagi czyni z nich
narzędzia niezwykle efektywne.

Model 'D' PICK 'T' PICK SERIA HM

Rodzaj uchwytów antywibracyjne
Rozmiar narzędzia (mm) 22 x 82 22 x 82 22 x 82 25 x 108 32 x 160 32 x 160 28 x 158 32 x 160
Pprzepływu oleju (l/min.) 15 - 20 15 - 20 18 - 22 18 - 22 18 - 22 18 - 22 18 - 22 28 - 32
Poziom hałasu (dB Lwa) 103 104 106 106 108 107 107 108
Waga (kg) 12 13 21 22 25 29 29 29
Poziom wibracji 9m/sec2 6 7,5 3,4 3,4 4,0 5,0 5,0 5,9
Kategoria w/g EHTMA C C C C C C C D
Nr katalogowy JB929/30800 JB929/30900 JB929/92500 JB929/92600 JB929/92400 JB929/92700 JB929/92800 JB929/32900

M£OTY HYDRAULICZNE

‘D’ PICK
Wydajny lekki młot z unikalnym systemem antywibracji. Dostępny z
zatrzaskowym lub śrubowym mocowaniem narzędzia.

możliwość pracy w poziomie i pionie
0,5 m węże przyłączniowe w komplecie
idealny do prac instalacyjnych
doskonale współpracyje z agregatami Micro, Compact III czy Beaver III

‘T’ PICK
Zwart młot idealny do lekkich i srednio ciężkich praz z systemem
antywibracji zapewniającym doskonałą ochronę operatora.

do pracy w pionie
0,5 m węże przyłączniowe w komplecie
idealny np. do prac przy kuciu asfaltu czy betonu
doskonale współpracyje z agregatami Micro, Compact III czy Beaver III

MŁOTY SERII HM
Młoty serii HM przeznaczone są do najcięższych prac przy zachowaniu
doskonałej ochrony operatora dzięki specjalnie zaprojektowanym
uchwytom antywibracyjnym.

szeroka gama młotów o wadze od 21 - 29 kg
0,5 m węże przyłączniowe w komplecie
idealne do wszelkich prac wyburzeniowych
bardzo mocna konstrukcja stalowa




