ПЕРФОРАТОРИ

Повече производителност
По-малко проблеми
За ефикасно пробиване без голям компресор разчитайте на
перфоратора RDR 48 M. Идеален е за строителни и комунални
дейности, а също и за други приложения. Изберете този удобен
инструмент за пробиване на взривни и анкерни отвори и на
такива за разцепване на камък, и ще се радвате на по-малко
проблеми и по-голяма производителност. Предлага се и версия
за прикачване към строителна машина.

ЛЕСЕН ЗА
БОРАВЕНЕ
ЕФИКАСНО
ПРОБИВАНЕ

RDR 48 M: ХИДРАВЛИЧЕН ПЕРФОРАТОР

Лек за работа и използващ хидравлична енергия за
ударно действие и въртене, RDR 48 M ще пробие отвори
с диаметър до 50 мм и дълбочина до приблизително 6 м
със стандартна бързорежеща (инструментална легирана)
стомана. Необходим е малък допълнителен компресор за
промиване.

RDR 48 R: ПЕРФОРАТОР, ПРИКАЧЕН КЪМ
СТРОИТЕЛНА МАШИНА
RDR 48 R е версия на RDR 48 M за строителна машина.
Няма дръжки, а свързващият блок за включване/
изключване е заменен със свързващ блок, както за
ударния механизъм, така и за функцията за въртене.
Често може да се види монтиран на малки, специално
изработени пробивни платформи за пробиване на отвори
за шпилки, приложения за оразмеряване на каменни
блокове и ремонтиране на мостове.

ХИДРАВЛИЧЕН ПЕРФОРАТОР

RDR 48 M

RDR 48 R

Тегло с маркучите кг

26

24

Дължина мм

610

535

20-25

20-25

100-140

100-140

Дебит на маслото л/мин.
Работно налягане бара
Максимално обратно налягане бара

15

15

2 550

2 550

320-400

320-400

30

90

Ниво на вибрациите по 3 оси*
(ISO 28927–10) м/сек.2

11,7

–

Ниво на звукова мощност – гарантирано*
(2000/14/EC) Lw dB(A)

118

118

Ниво на звуково налягане*
(ISO 11203) (Lp, r=1m) dB(A)

104

104

C

C

1801 3800 05

1801 0360 01

Интензивност удара/мин. (прибл.)
Обороти об./мин.
Въртящ момент при 100–140 бара

Клас по EHTMA
Артикулен номер
Размер на патронника шестостен 22 x 108 мм

*Пълни данни от измерването има в „Указания за безопасност и работа“ на
продукта. Можете да ги намерите на www.cpprintshop.com.

RDR 48 M

8

Ръчни хидравлични инструменти

