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BH55
Młoty Benzynowe

Podstawowy model do wyburzania: BH55

Benzynowy młot wyburzeniowy BH55 to podstawowy model
wśród młotów wyburzeniowych. To lżejsze i mniejsze
urządzenie niż inne młoty wyburzeniowe z serii Wacker Neuson
zostało zaprojektowano do użytku profesjonalnego, a nie
powszechnego i imponuje kompaktowym rozmiarem oraz
łatwością obsługi.

Energia pojedynczego udaru o wartości 55 dżuli
1 300 uderzeń na minutę
Ekonomiczny silnik marki Wacker Neuson o niskich emisjach
spalin, zaprojektowany przez Wacker Neuson
Łatwa konserwacja systemu udaru w miejscu pracy, za
pomocą smarownicy przez centralną smarowniczkę
Uchwyty dla wszystkich standardowych narzędzi

Bardzo praktyczny:
można go tankować, gdy urządzenie znajduje się w pozycji
pionowej lub poziomej.

Młot benzynowy BH55 jest sprzedawany w niektórych krajach również pod nazwą BH23.
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Parametry techniczne

BH 55

ø 27 x 80 sześciokątny 25 x 108 sześciokątny 28 x 152 sześciokątny 28 x 160

energia udaru  J (kgf) 55 55 55 55

liczba uderzeń  1/min 1300 1300 1300 1300

ciężar  kg 24 24 25 25

dł. x szer. x wys.  mm 777 x 492 x
346

777 x 492 x 346 833 x 492 x 346 833 x 492 x 346

producent silnika Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

typ silnika * WM 80 WM 80 WM 80 WM 80

pojemność skokowa  cm³ 80 80 80 80

moc robocza  kW (KM) 1,6 / 2,18 1,6 / 2,18 1,6 / 2,18 1,6 / 2,18

prędkość obrotowa  1/min 4.250 4.250 4.250 4.250

mieszanka benzynowo-olejowa 50:1 50:1 50:1 50:1

pojemność baku  l 1,8 1,8 1,8 1,8

zużycie paliwa napędowego  l/h 0,9 0,9 0,9 0,9

* Dwusuwowy, jednocylindrowy silnik benzynowy, chłodzony powietrzem

Uwaga
Należy pamiętać, że dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju. Jest możliwe, że przedstawione informacje / produkty mogą nie być
dostępne w Państwa kraju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia
uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.
Z zastrzeżeniem zmian i pomyłek. Dotyczy również ilustracji.
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