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VaSTPaKKEN EN gaaN, gaaN, gaaN!
Wanneer het werk onvoorspelbaar is en u onder tijdsdruk staat, moet u uw spullen 
vertrouwen. De Cobra™ is een teamgenoot die u kunt inpakken en meenemen. Overal.

Als u bereid moet zijn voor bijna 
elke situatie, is de Cobra™ uw ideaal 
werkmaatje. Het is gemaakt voor 
kleine, hapklare karweien; voor het 
aanbrengen van omheiningen waar 
u een leiding moet verplaatsen en 
voor werkzaamheden op afgelegen, 
ontoegankelijke locaties. 
Vastpakken en gaan betekent dat u 
geen externe voeding nodig heeft. 
Vergeet de compressoren, kabels en 
slangen. De benzine aangedreven 
tweetakt motor kan de meeste 
toepassingen aan.
Dat zijn redenen waarom Cobra™ is 
uitgegroeid tot een vaste waarde voor 
de hulpdiensten over de hele wereld.

Ons motto is duurzame productiviteit 
- in uw belang. In het veld kan 
het personeel dun gezaaid zijn 
en het vinden van iemand om u 
te vervangen is waarschijnlijk 
geen optie. Met een machine die 
de uitstoot, trillingen en geluid 
minimaliseert kunt u meer uren 
werken en de klus op tijd en op een 
veilige manier afkrijgen. Voor de 
komende jaren.
Volgens ons is dat duurzaamheid op 
zijn best.

Het Cobra™ systeem is ontworpen 
om het voor u gemakkelijk te 
maken om snel te bewegen en op 
ruw terrein. U kunt het op uw rug 

dragen en de set-up tijd is vrijwel nul. 
Eenvoudige service en top kwaliteit 
zijn vooral belangrijk als u in het veld 
werkt, ver weg van werkplaatsen.
En zeker weten dat het in een 
versie komt die u nodig heeft. Er is 
een Cobra™ machine die ook nog 
eens een boor is, één die speciaal 
gemaakt is voor het aanstampen van 
dwarsliggers en een Cobra™ die 
gewoon ontzettend hard slaat. 
Een Cobra™ is er voor u, of u hem 
nu wilt gebruiken voor snijden of 
breken, verdichten of indrijven of 
boren of het splijten van stenen. 
Gewoon vastpakken en gaan, gaan, 
gaan!
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DE bETEKENiS VaN 
MuLTifuNCTioNEEL 
Een Cobra™ is klaar om vrijwel elke klus, op elke locatie, te behandelen. 
Dat is wat we bedoelen met "multifunctioneel".

AAnstAmpen vAn 
dwArsliggers

Wanneer treinen hun weg 
volgen, wordt de ballast on-
der de dwarsliggers (bielzen) 
eruit gedrukt. Aanstampen is 
het proces van het veiligstel-
len van de ballast onder de 
spoorwegbielzen.

Breken vAn Beton

Hoe harder het materiaal, hoe 
meer gewicht en slagkracht 
er nodig is. Niet-gewapend 
beton wordt mediumhard en 
gewapend beton als hard 
beschouwd. Gewapend beton 
heeft een hogere slagkracht 
(gewicht) en minder slagen 
per minuut nodig.

AsfAlt snijden

Asfalt is flexibel en wordt 
als mediumhard materiaal 
beschouwd. Dat betekent dat 
minder slagkracht en meer 
snelheid nodig is vergeleken 
met het breken van beton. 
Een goede bescherming 
tegen geluid en trillingen 
houden uw renovatiewerken 
winstgevend.

grAven

Als u met uw Cobra™ graaft 
moet u met het type grond 
en het verdichtingsniveau 
rekening houden. Het gereed-
schap omvat een graafbeitel 
voor compacte bodems, 
een graafschop voor zachte 
grond en een kleischop 
voor bodems met een hoge 
plasticiteit.

pAlen indrijven 

Het indrijven van palen, spij-
kers en staven vereist vaak 
veel til- en sleepwerk tussen 
werkposities. Hetzelfde geldt 
vaak staven en spijkers langs 
wegen of spoorwegen. Het 
werken zonder slangen, com-
pressoren maken het werk 
veel eenvoudiger.
 

verdichten

De bodem is de bovenste 
laag van moeder aarde. U 
onderwerpt het en maakt het 
stabiel door het te verdich-
ten. Verschillende bodems 
hebben verschillende soorten 
behandeling nodig - en 
gereedschappen.

Boren

U heeft snelheid, minder slag-
kracht, draaien en spoelen 
nodig bij het boren van gaten. 
Hoge snelheid en lagere 
slagkracht voorkomt dat de 
rots breekt. Het spoelen 
verwijdert de boorspanen uit 
het gat terwijl u werkt.

hoe: Beetpakken en gaan!
wAArom: U heeft geen een externe voeding nodig
wAt:  Een hoge prestatie, door benzine aangedre 

 ven tweetakt motor voor het boren* en  
 breken

wie: Spoorweg en telecommunicatie personeel, 
reddingswerkers en militairen.

wAAr: Plaatsen waar u een compressor, gene-
rator, slangen en kabels niet heen kunt 
brengen

wAnneer: Tijd is kort, de ruimte is beperkt en er zijn 
logistieke uitdagingen

*Alleen Cobra™ Combi

Cobra™ 
familie

Duurzame 
kraCht
Het minimaliseren van de uitstoot is 
belangrijk voor zowel de productivi-
teit en duurzaamheid. Door het vullen 
van uw Cobra™ met alkylaatbenzine 
doet u niet alleen uzelf en het milieu 
een plezier. Uw motor wordt ook 
schoner gehouden 
en gaat daardoor 
langer mee. Daarom 
raden we Aspen 
Environmental brandstof aan.
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Accessoires grootte onderdeel-
nummer

Jerrycan voor benzine 5 l 9234 0008 97

Draagstel - 9238 2814 10

Geleiderol - 9234 0009 38

Tweetaktolie 1 l 9238 2743 50

Trolley - 9234 0006 54

Transportbox PROe/TTe - 9234 0009 91

omvang van de levering proe tte

Startkoord  

Ontstekingsplug  

Meter  

Tweetaktolie  

model schacht  
afmetingen (h)

onderdeel 
nummer

Cobra™ PROe

32x160 mm 8318 0701 01

32x152 mm 8318 0701 03

28x160 mm 8318 0701 05

28x152 mm 8318 0701 07

25x108 mm 8318 0701 09

Cobra™ TTe

32x160 mm 8318 0701 11

32x152 mm 8318 0701 13

28x160 mm 8318 0701 15

28x152 mm 8318 0701 17

25x108 mm 8318 0701 19

Cobra™ TTe, AWD 32x160 mm 8318 0701 21

Cobra™ sloophamers op benzine

cobra™ sloophamers op benzine proe proe tte tte 

Gewicht kg 23 24 23 24
Lengte mm 877 927 877 927
Diepte mm 331 331 331 331
Afstand tussen de handgrepen mm 611 611 611 611
Slagenergie Joules 60 60 40 40
Slagfrequentie spm 1.440 1.440 1.620 1.620

motor
Motortype - 1 cilinder, tweetakt
Cilinderinhoud cc 90 90 90 90
Vermogen kW 2 2 1,5 1,5
Koelsysteem Ventilatorkoeling
Startsysteem Terugloopstarter
Brandstoftype - Alkylaat of loodvrije benzine 90-100 octaan
Brandstofcapaciteit l 1,0 1,0 1,0 1,0
Brandstofmengsel % 2 2 2 2
Brandstofverbruik l/uur 0,8 0,8 0,8 0,8
Soort olie (Atlas Copco) Tweetakt olie of soortgelijke
Alkylaat Ja Ja Ja Ja

trillingen & geluid
Trillingsniveau 3-assen  
(ISO 28927-10) m/s2 3,8 3,8 3,8 3,8

Geluidsvermogensniveau gegaran-
deerd (2000/14/EC) 

Lw, dB(A) 109 109 109 109

Geluidsdrukniveau  
(ISO 11203)

Lp, r=1m,  
dB(A) 96 96 96 96

De volledige afmetingsgegevens zijn vermeld in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product (onderdeel-
nummer: 9800 1629 01). Verkrijgbaar op www.acprintshop.com

Pneumatische, hydraulische en 
elektrische krachtbronnen hebben 
allemaal hun voordelen. Maar ze 
hebben allemaal één ding gemeen: de 
nood aan een externe voedingsbron. 
In sommige gevallen wordt hierdoor 
de efficiëntie gehinderd, omdat 
er gewoon geen ruimte is voor 
een voedingsbron. Op drukke 
bouwplaatsen is het gebruik van een 
compressor, aggregaat of generator 
zelden toegestaan.
Een van de centrale toepassingen 
voor de Cobra™ zijn 
spoorwegwerkzaamheden. Zware 
goederentreinen dragen de last over 
op de ballast onder de spoorbielzen. 
Als ze de spoorbielzen op en neer 

bewegen, drukken ze de ballast 
weg. Om ongevallen te voorkomen 
vereisen spoorwegen het aanstampen 
van de bielzen om de ballast weer 
onder de bielzen te drukken. 
Mechanisch aanstampen werkt het 
beste bij rails over lange afstanden. 
Maar dan is een drager vereist en er 
is weinig ruimte voor mechanisch 
aanstampen bij rangeerterreinen en 
in centrale stations. Met een Cobra™ 
krijgt u veilig en gemakkelijk toegang 
in een overvol terrein. Het is vooral 
belangrijk wanneer het tijdsbestek 
beperkt is als gevolg van frequent 
rijdende treinen.  
Als een bonus biedt de Cobra™ 
precies de juiste hoeveelheid 

vermogen voor het efficiënt breken 
van ballast. 
Telecommunicatiewerkzaamheden 
stellen dezelfde eisen aan de 
flexibiliteit van uw gereedschap. 
U moet in staat zijn om u vederlicht te 
verplaatsen op verschillende soorten 
terrein en in verschillende situaties. 
Een Cobra™ kan naar plaatsen 
worden gedragen die onmogelijk te 
bereiken zijn met andere oplossingen. 
Denk aan aardverschuivingen, 
aardbevingen en aan alle andere 
soorten grote rampgebieden.
Dat is wanneer u de Cobra ™ nodig 
heeft.

EEN Cobra™ rEiST goED
Als het gaat om toepassingen zijn er weinig machines die van de Cobra™ winnen. 
Dankzij de no-nonsense technologie kunt u erop vertrouwen dat hij overal presteert.
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eenvoudige starters
Zowel PROe en TTe hebben 
decompressiekleppen en 
elektrische ontsteking. Dit 
zorgt ervoor dat ze gemakke-
lijk starten bij alle weersom-
standigheden.

nieuw design
De nieuwe Cobra™ PROe 

is krachtiger en stiller dan 
ooit tevoren. 

de conclusie 
De Cobra™ PROe is in twee ver-
schillende lengten beschikbaar.

luchtfilter
Het luchtfilter met hoge ca-
paciteit in de Cobra™ PROe 
en Cobra™ TTe zorgt voor 
een langere levensduur. Het 
filter is omwille van snel 
onderhoud goed bereikbaar.

twee grootten
Bij het werken in gevaar-
lijke gebieden, zoals een 

rangeerterrein, kan uit 
twee verschillende pas-
sende grootten worden 

gekozen.

werk slimmer
Net als de PROe is 

de TTe uitgerust met 
HAPS voor veiliger en 

efficiënter werken.

eenvoudige oliecontrole
Uw machine heeft een nor-

maal olieverbruik. We hebben 
het voor u gemakkelijk ge-

maakt om te controleren dat 
de olieniveaus optimaal zijn.

eenvoudig transport
Met een gewicht van 
slechts 24 kg is de 
Cobra™ makkelijk mee 
te nemen en past in een 
koffer.

spoorwegspecialist
De Cobra™ TTe levert 

precies de juiste hoeveel-
heid vermogen voor het 

aanstampen van bielzen.

meer vermogen 
Nieuwe no-nonsense tech-
nologie heeft de verhouding 
tussen vermogen en gewicht 
verbeterd.

cobra™  werk overal

coBrA™  
proe

coBrA™  
tte

wij zorgen ervoor
Het HAPS-systeem (sys-
teem om handen en armen 
te beschermen) maakt de 
Cobra™ uniek. U kunt zwaar 
werk meer dan twee keer 
zo lang doen vergeleken 
met andere, door benzine 
aangedreven, sloophamer-
modellen.

geweldige 
ergonomie
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Cobra™ proe

coBrA™ 
proe

De Cobra™ PROe sloophamer is de 
zware jongen in het assortiment. Met 
een ongelooflijke 60 joules bij de punt 
van het gereedschap levert hij genoeg 
slagenergie om silica-rijke rotsen en 
gewapend beton te behandelen. In 
feite heeft hij dezelfde verhouding 
tussen slagkracht en gewicht als 
een groot aantal pneumatische of 
hydraulische sloophamers, maar 
zonder dat hij aan een stroombron of 
slangen vastzit.
En zorg ervoor dat u trillingsniveaus 
vergelijkt wanneer u uw volgende 
sloophamer kiest. Lage waarden 
betekenen dat u langer kunt werken 
zonder dat u aan schadelijke trillingen 

wordt blootgesteld.  
De Cobra™ PROe heeft een hand-
arm trillingswaarde van vier m/s2. 
Dat betekent dat u meer dan drie uur 
kunt werken en dat u nog steeds ruim 
binnen de veilige marges bent.
Minder trillingen gaan hand in hand 
met efficiëntie. En de Cobra™ PROe 
sloophamer helpt u uw werk sneller 
te doen. Dat is te danken aan een 
combinatie van hoge slagenergie en 
een hoge slagfrequentie. Met een 
groot scala aan gereedschappen 
kunt u de Cobra™ PROe overal voor 
gebruiken, van snijden en breken tot 
indrijven en verdichten.

KLaar DE KLuS 
SNELLEr
De nieuwe Cobra™ PROe is nog beter met meer vermogen, 
minder lawaai en in in twee groottes beschikbaar.  
En zijn lage trillingswaarden zullen u echt efficiënt maken.

gemakkelijk is veilig
Als we één woord moesten kiezen om de 
Cobra™ te beschrijven, dan zou het gemak-
kelijk zijn. Het is gemakkelijk om te starten, 
op te stellen en te verplaatsen. De hierboven 
getoonde decompressie is vooral belangrijk 
wanneer u de machine start. 

BREkEN VAN BETON    ASfAlT SNijDEN    GRAVEN    iNDRijVEN: PAlEN, OMHEiNiNGEN, STAVEN , SPijkERS    AANSTAMPEN/BODEM VERDiCHTEN    AANSTAMPEN BAllAST/DWARSliGGERS
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Cobra™ TTe

coBrA™ 
tte

VASTNAGElEN HOUTEN DWARSliGGERS    GRAVEN VAN kABElSlEUVEN    BETON BREkEN EN ASfAlT VERDiCHTEN    iNDRijVEN PAlEN EN OMHEiNiNGEN

Awd – Audiowaarschuwingsmechanisme
De Cobra TTe AWD is compatibel met AWD-
systemen. Een AWD-systeem is ontwikkeld 
om een sirene te laten klinken als de uitkijk 
een schakelaar loslaat bij het naderen van een 
trein. Alle op het systeem aangesloten hamers 
worden dan stopgezet. 

De Cobra™ TTe is geoptimaliseerd 
voor spoorwegapplicaties en speciaal 
ontworpen voor het aanstampen van 
bielzen. Het werkt met een relatief 
hoge frequentie van 1620 slagen 
per minuut. De slagenergie is hoog 
genoeg om de ballast onder de bielzen 
uit te drukken en laag genoeg om 
het verpulveren van de ballast te 
voorkomen.
Een sloophamer op benzine is 
ideaal voor het op meer manieren 
aanstampen van dwarsliggers of 
bielzen. U hoeft zich geen zorgen te 
maken over compressoren, slangen of 
kabels. Daarom is het gemakkelijk en 
veilig om op spoorterreinen en andere 
gevaarlijke omgevingen met constant 

druk verkeer zich te verplaatsen. Hij 
weegt 24 kg, dat betekent dat een 
enkele operator hem op en naast de 
sporen kan dragen. Het is een win-
win situatie, zowel voor u en voor 
de treinlogistiek. Doordat daarmee 
snelle klussen mogelijk zijn, verkleint 
de Cobra™ TTe de noodzaak om 
sporen af te sluiten.
De lage trillingsniveaus van de 
Cobra™ TTe betekenen een betere 
kwaliteit en veiliger werken. De 
trillingsniveaus worden laag 
gehouden dankzij een uniek, 
gepatenteerd trillingsdempend 
systeem dat uit bladveren bestaat in 
plaats van uit de gebruikelijke rubber 
bussen of spiraalveren.

oP uw bENEN
Het werken op een druk centraal station of 
spoorterrein betekent dat u op de been moet zijn. 
Erin gaan, het gedaan krijgen, eruit gaan.
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omvang van de levering combi

Startkoord 

Ontstekingsplug 

Meter 

Tweetaktolie 

model schacht  
afmetingen (h)

onderdeel 
nummer

Cobra™ Combi 22x108 mm 8318 0800 08

Cobra™ Combi VS 22x108 mm 8318 0800 10

cobra™ sloophamers op benzine combi

Gewicht kg 25
Lengte mm 732
Diepte mm 281
Afstand tussen de handgrepen mm 585
Slagenergie Joules 22-25
Slagfrequentie spm 2.700
Indringingssnelheid met 34 mm boorbit mm/min. 200-300
Max. boordiepte m 2
Draaisnelheid boor rpm 250

motor
Motortype - 1 cilinder, tweetakt
Cilinderinhoud cc 185
Vermogen kW 2
Koelsysteem Ventilatorkoeling
Startsysteem Magnapull
Brandstoftype - Benzine, 90-100 octaan ongelood
Brandstofcapaciteit l 1,2
Brandstofmengsel % 2
Brandstofverbruik l/uur 1,3-1,5
Soort olie (Atlas Copco) Tweetakt olie of soortgelijke
Alkylaat Nee

trillingen & geluid
Trillingsniveau 3-assen (ISO 28927-10) m/s2 5,8 (breken) 9,3 (boren)
Geluidsvermogensniveau gegarandeerd (2000/14/EC) Lw, dB(A) 108
Geluidsdrukniveau (ISO 11203) Lp, r=1m, dB(A) 95

De volledige afmetingsgegevens zijn vermeld in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product (onderdeelnum-
mer: 9800 0955 90). Verkrijgbaar op www.acprintshop.com

Cobra™ Combi

BREkEN VAN BETON    BOREN    ASfAlT SNijDEN    GRAVEN    SPlijTEN VAN ROTS    iNDRijVEN: PAlEN, OMHEiNiNGEN, STAVEN, SPijkERS   AANSTAMPEN/BODEM VERDiCHTEN    AANSTAMPEN BAllAST/DWARSliGGERS

DE KoNiNg VaN 
MuLTifuNCTioNEEL
Rotsen splijten, beton breken, indrijven van palen, aanstampen en 
boren. De Combi is de koning van multifunctioneel.

Cobra™ Combi is een grandioze 
sloophamer gericht op lichtere 
materialen. Slagfrequentie is hoger 
en slagenergie is lager vergeleken 
met zijn broers. En als u hoge 
slagfrequentie combineert met 
lagere slagenergie met rotatie, krijgt 
u een zeer krachtige boormachine. 
Deze multifunctionele machine 
kan dankzij het ingebouwde 
luchtspoelmechanisme tot 30 cm per 
minuut boren in massief graniet, tot 
een diepte van maximaal twee meter.

De Cobra™ Combi is 
uitstekend geschikt voor lichte 
onderhoudswerkzaamheden of 
voor werkzaamheden op afgelegen 
locaties. Hij heeft zijn eigen 
transportkoffer, die eenvoudig in 
de koffer van een auto past. En 
met een reeks van verschillende 
werkgereedschappen kunt u de 
Cobra™ Combi gebruiken voor taken 
variërend van breken en boren tot 
zagen, indrijven en verdichten.  

Dus als u alleen maar een klein stukje 
beton hoeft te breken of een steen 
hoeft te splijten, met een machine 
op benzine heeft u de klus geklaard 
in dezelfde tijd die het kost om een 
compressor en slangen te installeren.

Bij levering
Cobra™ Combi wordt geleverd in een ste-
vige multiplex box inclusief een boorijzer, 
platte beitel, jerrycan en een servicetas 
met schoonmaakgereedschappen en 
servicetools voor het dagelijkse onderhoud 
door de operator. Cobra™ Combi VS versie 
zonder jerrycan.
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start op elk gewenst moment
Met een elektronische ontsteking, een nieuw 

ontworpen tankdop en choke is de Combi bij alle 
weersomstandigheden eenvoudig te starten.

snelheid en impact
Voeg rotatie aan een hogere 

slagfrequentie en minder slag-
energie en u krijgt een allround 

sloophamer met uitstekende 
boorcapaciteiten.

start boren
Beweeg de functiekiezer 

omlaag voor boren. Daarmee 
wordt de draaiing en lucht-

spoeling ingeschakeld. 

cobra™  combi

coBrA™  
comBi

wij zorgen ervoor
Het HAPS-systeem (systeem om 

handen en armen te beschermen) 
maakt de Cobra™ uniek. U kunt zwaar 

werk meer dan twee keer zo lang 
doen vergeleken met andere, 

door benzine aangedreven, 
sloop- hamermodellen.geweldige 

ergonomie

10 eenvouDige manieren 
om trillingen te 
verminDeren

  Gebruik HAPS-geschikte machines

  Gebruik de juiste machine voor het 
juiste karwei

  Gebruik het juiste machineonder-
houd

   Houd het gereedschap scherp

  laat de starter los tijdens het eruit 
halen van het gereedschap uit het 
gebroken oppervlak 

 Wissel werktaken

  Neem regelmatig een pauze

  Houd de machine niet te stevig vast

  Houd uw handen warm en droog

  Masseer je vingers tijdens de pau-
zes

relAtie tussen trilling en BlootstellingniveAu

 0.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10

trillingsmAgnitude
(m/s2)

Blootstellingsduur 
(uren)

De blootstellingsgrenswaarde (ElV) is 5 m/s2   
Het rode bereik = onmiddellijke actie om te 
stoppen

De blootstellingsactiewaarde (EAV) is 2,5 m/s2   
Het grijze bereik = een actieplan opstellen

Boven de elv (blootstellingsgrenswaarde)

tussen de eAv (blootstellingsactiewaarde) en elv

onder de eAv

Atlas copco cobratm
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functiekiezer
Beweeg de kiezer omlaag 
voor boren. Daarmee 
wordt de draaiing en 
luchtspoeling ingescha-
keld. Voor breken beweegt 
u de kiezer omhoog.

cobra™  combi

snelheid voor veiligheid
in het veld moet u tussen taken 

wisselen zonder oponthoud.  
Omschakelen van breken naar bo-
ren is een kwestie van seconden.

Bescherm uzelf
Met het HAPS-systeem (hand 
arm beschermingssysteem) kunt 
u zware werkzaamheden uren 
lang uitvoeren zonder blootstel-
ling aan schadelijke trillingen.

geen zorgen
Wanneer een leven van 

uw prestaties in het veld 
afhankelijk is, dan is een 

korte set-up tijd een 
succesfactor.  

U zult geen zorgen met 
de Cobra hebben.

coBrA™  
comBi

als het reDDen van levens 
uw business is

Reddingsteams over de hele wereld gebruiken 
de Cobra™ Combi om twee redenen. De machine 
verplaatst zich goed en kan bijna alles doen.

Militairen en hulpverleners worden vaak geconfron-
teerd met vergelijkbare vereisten en uitdagingen: 
snelle hergroepering, leven en dood situaties en het 
ontbreken van betrouwbare infrastructuur. 
De Cobra ™ sloophamers helpen u bij deze uitdagin-
gen. Het zijn grab-and-go machines, gemakkelijk te 
starten en met vrijwel geen set- up tijd. 
in geval van nood is het besparen van laadruimte be-
langrijk. De Cobra™ past in de kofferbak van een auto, 
bespaart dus ruimte voor ander materiaal. De militaire 
en reddingsversies van Cobra™ sloophamers hebben 
dezelfde lage waarden voor trillingen en emissies als 
de civiele versies. 

draag een cobra™
Er is slechts één persoon nodig om 
een Cobra™ te dragen, hetzij aan de 
handgreep of in het speciaal ontworpen 
draagstel. Bind het op uw rug en ga waar 
u het meest nodig bent. 

geen probleem met kabels
Compressoren, slangen 
of kabels zitten nooit in de 
weg als u met een Cobra™ 
werkt, want ze zijn er hele-
maal niet.

multifunctioneel redt levens
Met de Cobra™ Combi kunt u tot 30 cm per minuut 
boren, beton en asfalt breken. Op lange termijn bete-
kent multifunctioneel meer levens gered.
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schacht  
h 25 x 108 mm

werk-
lengte

punt-
breedte gewicht onderdeel-

nummer
mm mm kg

Puntbeitel 380 - - 3083 3253 00

Smalle beitel 380 - - 3083 3254 00

Brede beitel 380 75 - 3083 3255 00

Asfaltbeitel 380 125 - 3083 3256 50

Graafbeitel 430 125 - 3083 3256 00

Graafschop 380 75 - 3083 3257 00

Kleischop 380 120 - 3083 3033 00

Vorstwig 380 35 - 3083 3258 00

Stamper van dwarsliggers 380 100 - 3083 3258 50

Steel voor stamper 280 - - 3083 3259 00

Stamper, rond - 100 - 3083 3252 10

Stamper, vierkant - 40 - 3083 3239 00

Gatendrijver - 175 - 9245 2822 30

Drijverkussen - 175 - 9245 2817 90

cobra™ proe, tte

Puntbeitel Smalle beitel Brede beitel Asfaltbeitel Graafbeitel Graafschop Kleischop

Wigbeitel Steel voor 
stamper

Stamper, rond Stamper, 
vierkant

Drijverkus-
sen, rond

Boorijzer RuimerCentreerboorstaaf

GereedsChap voor elke klus - Cobra™ sloophamers op benzine

schacht  
h 28 x 160 mm

werk-
lengte

punt-
breedte gewicht onderdeel-

nummer
mm mm kg

Puntbeitel

380 - 2,8 3083 3271 00

450 - 3,3 3083 3272 00

1.000 - 6,3 3083 3273 00

Smalle beitel

380 - 2,8 3083 3274 00

450 - 3,3 3083 3275 00

1.000 - 6,3 3083 3276 00

Brede beitel 380 75 3,1 3083 3277 00

Asfaltbeitel 300 115 3,6 3083 3278 00

Graafbeitel 380 75 4,0 3083 3279 00

Graafschop 380 125 4,7 3083 3280 00

Kleischop 380 140 5,4 3083 3281 00

Wigbeitel 400 40 3,9 3083 3282 00

Stamper van dwarsliggers 400 100 4,3 3083 3319 00

Gereedschap voor vastnagelen 195 - 4,6 9245 2826 81

Steel voor stamper 230 - 2,8 3083 3283 01

Stamper, rond - 180 7,2 3083 3301 00

Stamper, vierkant
- 150 8,3 3083 3302 00

- 200 8,5 3083 3197 00

Drijverplaatje - 80 3,5 9245 2827 10

Drijverkussen
- 120 - 3376 1120 79

- 150 - 3376 1120 77

cobra™ proe, tte

schacht  
h 32 x 160 mm

werk-
lengte

punt-
breedte gewicht onderdeel-

nummer
mm mm kg

Puntbeitel

380 - 3,5 3083 3205 00

450 - 4,0 3083 3206 00

1.000 - 7,6 3083 3207 00

Smalle beitel

380 - 3,5 3083 3208 00

450 - 4,0 3083 3209 00

1.000 - 7,6 3083 3210 00

Brede beitel 380 75 3,7 3083 3211 00

Asfaltbeitel 300 115 3,8 3083 3212 00

Graafbeitel 380 75 4,4 3083 3213 00

Graafschop 380 125 5,1 3083 3214 00

Kleischop 380 140 5,4 3083 3215 00

Wigbeitel 400 40 4,1 3083 3216 00

Stamper van dwarsliggers
400 100 4,9 3083 3217 00

580 100 6,2 3083 3217 10

Gereedschap voor vastnagelen 195 - 4,6 9245 2826 81

Steel voor stamper 230 - 3,2 3083 3218 01

Stamper, rond - 180 7,2 3083 3301 00

Stamper, vierkant
- 150 8,3 3083 3302 00

- 200 8,5 3083 3197 00

Drijverplaatje - 80 3,5 9245 2827 10

Drijverkussen
- 120 - 3376 1120 79

- 150 - 3376 1120 77

schacht  
h 22 x 108 mm

werk-
lengte

punt-
breedte gewicht onderdeel-

nummer
mm mm kg

Boorijzer

1.200 32 4,3 9050 3755

800 33 3,1 9050 4245

400 34 1,8 9050 3769

Ruimer - 76 1,2 9051 0460

Centreerboorstaaf 800 26 3,3 9000 0296

Stamper van dwarsliggers

390 90 3,0 3083 3237 00

460 90 3,3 9245 2823 30

550 90 3,9 9245 2822 40

Puntbeitel
350 - 1,5 3083 3228 00

480 - 2,0 3083 3229 00

Smalle beitel

240 45 1,2 3083 3231 00

340 45 1,4 3083 3230 00

450 45 2,0 3083 4071 00

Brede beitel
380 75 2,6 3083 3232 00

450 75 3,1 3083 4072 00

Asfaltbeitel 350 125 3,0 9245 2812 90

Graafbeitel 280 75 2,7 3083 3233 00

Graafschop 330 120 3,2 3083 3234 00

Wigset, 29 mm - 29 1,5 9245 2813 81

Wigset, 34 mm - 34 2,1 9245 2813 51

Wighamer 195 Ø 42 2,0 3083 3241 00

Kleischop 350 125 3,4 3083 3235 00

Wigbeitel 380 35 2,8 3083 3236 00

Stampersteel 185 - 1,3 3083 3238 00

Stamper, vierkant - 175 6,0 3083 3239 00

Drijverplaatje 195 Ø 55 2,5 9245 2822 80

Drijverkussen, rond - Ø 100 2,5 9245 2817 90

Palendrijver 460 Ø 40 4,5 9245 2822 31

cobra™ combi

Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Schade en storingen veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen vallen niet onder de garantie of productaansprakelijkheid.
Meer accessoires zijn te vinden in de lijst met reserveonderdelen: Cobra™ PROe 9800 1654 01, TTe 9800 1632 01, Combi 9800 0952 01

cobra™ proe, tte



ToEgEwijD, DuurzaaM, ProDuCTiEf

Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten,  
het milieu en de mensen om ons heen. 
Wij zorgen dat onze prestaties de tand des tijds doorstaan. 
Dat noemen wij: duurzaam produceren. 

www.atlascopco.com
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