
HANDBEDIENDE 
HYDRAULISCHE 
APPARATUUR
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Als u voor het eerst een hydraulische 
sloophamer ziet, bent u misschien 
geneigd te denken dat deze niet zo 
veel voorstelt. Hij is compact, stil en 
blijkt minder te trillen dan elektrische 
en pneumatische gereedschappen. 
Maar er is meer dan je op het eerste 
gezicht kunt zien. 

U zult verbaasd staan wanneer u de 
trekker overhaalt. Hydraulische olie 
is een krachtige energieoverbrenger. 

Een krachtbron van negen pk levert 
hetzelfde vermogen op de punt van 
het gereedschap als een 20 pk motor 
van een dieselcompressor. 

In feite kunt u voor de prijs van één 
compressor en sloophamer twee 
complete pakketten met hydraulische 
krachtbron/sloophamer kopen. En 
hydraulica betaalt zichzelf ook terug, 
zelfs als deze is uitgeschakeld. De 
energiezuinige krachtbronnen zijn 

zo klein dat ze op een schap of in 
een onderhoudsbusje passen. En dat 
bespaart u brandstof. Twee mensen 
kunnen de krachtbron gemakkelijk 
dragen.

Als u al hydraulisch gereedschap 
gebruikt, dan weet u wat u kunt 
verwachten. Als hydraulica nieuw 
voor u is, dan zijn u en uw activiteiten 
in goede handen.

UW ACTIVITEITEN ZIJN IN 
GOEDE HANDEN
Met hydraulica kunt u meer doen in minder tijd. Gereedschappen kunnen harder 
slaan met minder trillingen en lawaai. Hydraulica is gewoon beter.
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KEN UW HYDRAULICA
Hieronder beschrijven we in het kort waarom en wanneer hydraulica de beste keuze is om 
uw werk op tijd en binnen het budget te realiseren.

Met maar één of twee bewegende 
delen is de slijtage minimaal 
en hoeven er maar erg weinig 
delen te worden vervangen. Deze 
gereedschappen vragen slechts heel 
weinig onderhoud. Hydraulica werkt 
met een gesloten systeem en dus 
kunnen er geen vuil en vocht naar 
binnen dringen. En het systeem is 
eenvoudig schoon te houden dankzij 
lekvrije vlakdichtende koppelingen. 
Slangen worden aangebracht met 
hoogkwalitatieve koppelingen. 

Deze voldoen aan de  normen van 
de EHTMA (European Hydraulic 
Tool Manufacturers Association). 
Dat betekent eenvoudige, snelle 
en veilige verbindingen, ook bij 
toepassingen met hoge concentraties 
stof en vuil. Gebruikers 
werken graag met hydraulische 
gereedschappen omdat deze borg 
staan voor minder trillingen dan 
veel andere gereedschappen op de 
markt. En omdat ze geen uitlaatlucht 
produceren, zijn de geluidsniveaus 

laag. En vaak hebt u niet eens een 
krachtbron nodig. Hydraulische 
gereedschappen kunnen worden 
aangesloten op een reeks van 
verschillende krachtbronnen, zoals 
graafmachines, vrachtwagens, 
schrankladers en tractoren. Dat 
betekent dat hydraulica uitstekend 
geschikt is voor snelle, eendaagse 
karweien: het plaatsen van 
omheiningen en het openbreken van 
bestrating voor kabels of leidingen. 

HOE

Het is een gesloten systeem met minimale 
slijtage en maar heel weinig te vervangen 
onderdelen.

WAAROM

Hydraulische systemen zijn nagenoeg 
onderhoudsvrij en hebben de beste 
verhouding tussen vermogen en gewicht van 
alle krachtsystemen.

WAT

Hydraulische olie kan een extreme druk 
weerstaan en dat maakt het een krachtige 
energieoverbrenger.

WIE

Geweldig als u bij een bouwbedrijf of een 
verhuurbedrijf werkt of als u als professional 
onderweg veel vermogen nodig hebt voor één 
gereedschap tegelijk.

WAAR

Hydraulische gereedschappen zijn 
geweldig onderweg, in een mijn, op een 
landbouwbedrijf of op een bouwplaats. 
Dankzij een hoge verhouding van vermogen 
en gewicht past de krachtbron in een gewoon 
onderhoudsbusje.

WANNEER

Elke uitdaging snel aanpakken met een groot 
vermogen.

HYDRAULISCHE GIDS
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PRESTATIES - TEGEN GERINGE KOSTEN
Koop twee complete pakketten met hydraulische 
krachtbron /sloophamer voor de prijs van één 
compressor en sloophamer. Meer vermogen voor 
minder kosten.

OPBRENGST - BIJ KLEINE AFMETINGEN
Een voorbeeld: Een hydraulische krachtbron van 
negen pk levert hetzelfde vermogen op de punt 
van het gereedschap als een 20 pk motor van een 
dieselcompressor.

WAAR DAN OOK - EENVOUDIGE 
BESCHIKBAAR OP LOCATIE
De ongelooflijke verhouding tussen vermogen en 
gewicht stelt u stelt u in staat flink wat vermogen 
mee te nemen. En de krachtbronnen zijn klein 
genoeg om in een busje te passen.

RESULTAAT VERZEKERD - MEER 
PRODUCTIEVE TIJD
Met maar één of twee bewegende delen is 
de slijtage aan hydraulische gereedschappen 
minimaal en hoeven er maar erg weinig delen te 
worden vervangen.

DE ULTIEME 
KRACHTENBUNDELING
Hydraulische oplossingen zorgen voor een optimale 
verhouding tussen vermogen en gewicht. Het grote aantal 
gereedschappen en lichte, maar toch indrukwekkende 
krachtbronnen zorgen voor de ultieme werkcombinatie.

De P.O.W.R. van hydraulica stelt u in staat heel eenvoudig gereedschappen 
te verwisselen en alle beschikbare gereedschappen in te zetten met dezelfde 
krachtbron of graafmachine. 

DE P.O.W.R. VAN HYDRAULICA
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TOEPASSINGEN
1. POMPEN VOOR VEILIGHEID
Een hydraulische pomp heeft slechts 
weinig bewegende delen en kan schoon en 
verontreinigd water, modder, slib en deeltjes 
met een maximale diameter van 60 mm 
verwerken.

2. PALEN STAMPEN OP AFSTAND
Onze hydraulische palenstamper is wendbaar 
en kan worden voorzien van een klep voor 
aansturing op afstand. Uitstekend geschikt 
voor zowel lange als korte palen.

3. VERMOGEN VOOR ELKE GELEGENHEID
Binnenwerkzaamheden? Of gebruikt u 
dieselbrandstof voor andere machines 
en zou u deze ook met uw hydraulische 
gereedschappen willen gebruiken? Er is voor 
elke gelegenheid een krachtbron.

4. GA MEE MET DE STROOM 
De LFD-oliestroomverdelers zijn zeer geschikt 
voor gereedschappen die zijn aangesloten op 
een bron met meer debiet dan waarvoor het 
gereedschap bestemd is. En ze staan toe dat 
er HBP-versies worden aangesloten op een 
graafmachine of schranklader. 

5. IN GESTEENTE BOREN
Hydraulische gereedschappen delen rake 
klappen uit en trillen minder dan andere 
gereedschappen die op andere krachtbronnen 
zijn aangesloten. Dat betekent dat u langer en 
efficiënter kunt werken.
 
5. DOORSLIJPEN
Slijp beton, asfalt en staal door. Een 
rechtstreekse aandrijving en een eenvoudig 
mechanisme garanderen een hoge 
productiviteit en minder onderhoud. 

7. KERNBOREN
Kernboren zijn vertrouwde gereedschappen 
bij het installeren van drainage, afvoer- 
en waterleidingen en bij kabel- en 
ventilatiekanalen waarvoor grote en diepe 
gaten vereist zijn.

8. HORIZONTALE WERKZAAMHEDEN
Pikhamer LH11 is ideaal voor horizontale 
werkzaamheden in baksteen, mortel en licht 
beton. In combinatie met een elektrische 
krachtbron is deze een onverslaanbare 
compagnon voor binnenwerkzaamheden.

9. BREEKT BETER
Onze sloophamers zijn er in drie versies: 
Standaard, E en HBP. De E-versies 
verminderen de trillingen met circa 70 procent 
in vergelijking met een standaardhamer. De 
HBP is speciaal gemaakt met het oog op een 
hogere tegendruk in de retourleiding. HBP-
sloophamers kunnen vanuit praktisch elke 
hydraulische uitlaat worden gebruikt.

3
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8
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HORIZONTALE SPECIALIST 

De LH11 is ideaal voor 
het horizontaal slopen van 

baksteen, mortel en licht beton. Hij 
heeft een D-handgreep en als optie 
een afneembare voorgreep. De LH 11 
is een uitstekende keuze als u actief 
bent op het gebied van renovatie 
en sloop. Daarnaast is hij geschikt 

voor het aanpassen van 
constructies.

LICHT EN VEELZIJDIG 

Onze LH 180 en LH 190 
E worden gebruikt voor het breken 
van metselwerk, bevroren grond, 
asfaltbeton en voor stampen en 
verdichten. Deze sloophamers zijn 
bij aannemers en verhuurbedrijven 
bijzonder populair voor 
verbouwingen (binnen en buiten) en 
sloopwerkzaamheden.

MIDDELZWAAR EN 
VEELZIJDIG

De LH220/230 E behoren 
tot de beste universele 

sloophamers die in de klasse 
23-28 kg verkrijgbaar zijn. Ze 
worden normaliter gebruikt met 5” 
asfaltbeitels voor wegenbouw en 

onderhoudstoepassingen, maar 
ze bewijzen ook hun nut 
bij metselwerk, bevroren 
grond en beton.

ZWAAR EN VEELZIJDIG

Het breken van bevroren 
grond, asfalt en gewapend beton 
vraagt om zware sloophamers. De LH 
270 en LH 280 E worden als de beste 
in hun klasse gezien.

ALS HET LASTIG WORDT

De LH 390 en LH 400 E 
zijn twee van de sterkste 

handbediende sloophamers ter 
wereld. Ze worden gebruikt voor 
veeleisende karweien in zwaar asfalt, 
gewapend beton en funderingen.

Alle HBP-sloophamers hebben 
nippels, zodat ze met een ander lpm 
kunnen worden gebruikt als waar ze 
in de fabriek op zijn ingesteld.

SUPER 
ZWAAR- 

GEWICHT

HEAVY-
DUTY

MIDDELZWAAR

LICHTGEWICHT

PIK-
HAMER

HAMER EN SLOOPHAMERS

Standaardsloophamers (incl. HBP-versie) LH 180 LH 220 LH 220 HBP LH 270 LH 270 HBP LH 390 LH 390 HBP

Gewicht incl. slangen 1 kg 19,5 22,5 22,5 26,5 26,5 33 33
Lengte 1 mm 650 690 690 765 765 765 765
Oliestroom l/min 20 20-30 20-30 20-30 20-30 30-40 30
Werkdruk bar 95-110 105-125 115-130 110-125 115-130 110-125 115-130
Max. tegendruk bar 10 15 35 15 35 15 20
Slagfrequentie slagen/min. 1.400 1.500-2.100 1.500-2.100 1.350-1.750 1.350-1.750 1.150-1.600 1.150-1.600
Trillingsniveau 3 assen (ISO 28927-10) 2, 3 m/s² 15,1 17,3 17,4 18,2 18,1 20,1 20,1
Geluidsvermogensniveau gegarandeerd  
(2000/14/EG) 3 Lw dB(A) 107 107 107 110 110 106 106

Geluidsdrukniveau (ISO 11203) 3 Lp, r=1m dB(A) 93 94 94 95 95 93 93
EHTMA-klasse C C/D C/D C/D C/D D/E D

Onderdeelnummer, schachtaf-
meting: Hex

25x108 mm 1801 3443 36 1801 3543 46 1801 3546 87 - - - -

28x152 mm 1801 3443 37 1801 3543 47 1801 3546 88 1801 3643 56 1801 3646 97 1801 3743 64 1801 3747 05

28x160 mm 1801 3443 38 1801 3543 48 1801 3546 89 1801 3643 57 1801 3646 98 1801 3743 65 1801 3747 06

32x152 mm 1801 3443 39 1801 3543 49 1801 3546 90 1801 3643 58 1801 3646 99 1801 3743 66 1801 3747 07

32x160 mm 1801 3443 40 1801 3543 50 1801 3546 91 1801 3643 59 1801 3647 00 1801 3743 67 1801 3747 08

1) LH 180 en LH 220 gemeten met Hex 25, LH 270 en LH 390 gemeten met Hex 32.  2) LH 180 en LH 220 gemeten met 20 l/min, LH 270 en LH 390 gemeten met 30 l/min.
3)  Belangrijk: De volledige meetgegevens zijn beschikbaar in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product (onderdeelnummer 3392 5206 01). Deze zijn te vinden op www.acprintshop.com

BREEK ALLES
OVERAL
Wij kunnen u helpen elke situatie te hanteren waarin een sloophamer of hamer 
vereist is. Met de juiste gereedschappen kunt u alles overal breken.
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LH  

230E

LH  

11

Trillingsgedempte sloophamers  
(incl. HBP-versie) LH 190 E LH 230 E LH 230 E HBP LH 280 E LH 280 E HBP LH 400 E LH 400 E HBP

Gewicht incl. slangen 1 kg 25 28 28 32,5 32,5 39 39
Lengte 1 mm 650 690 690 765 765 765 765
Oliestroom l/min 20 20-30 20-30 20-30 20-30 30-40 30
Werkdruk bar 95-110 105-125 115-130 110-125 115-130 110-125 115-130
Max. tegendruk bar 10 15 35 15 35 15 20
Slagfrequentie slagen/min. 1.400 1.500-2.100 1.500-2.100 1.350-1.750 1.350-1.750 1.150-1.600 1.150-1.600
Trillingsniveau 3 assen  
(ISO 28927-10) 2, 3 m/s² 5 4,8 4,9 6 5,8 5,4 6,4

Geluidsvermogensniveau  
gegarandeerd (2000/14/EG) 3 Lw dB(A) 107 107 107 110 110 106 106

Geluidsdrukniveau (ISO 11203) 3 Lp, r=1m dB(A) 93 94 94 95 95 93 93
EHTMA-klasse C C/D C/D C/D C/D D/E D

Onderdeelnummer,  
schachtafmeting: Hex

25x108 mm 1801 3443 41 1801 3543 51 1801 3546 92 - - - -

28x152 mm 1801 3443 42 1801 3543 52 1801 3546 93 1801 3643 60 1801 3647 01 1801 3743 68 1801 3747 09

28x160 mm 1801 3443 43 1801 3543 53 1801 3546 94 1801 3643 61 1801 3647 02 1801 3743 69 1801 3747 10

32x152 mm 1801 3443 44 1801 3543 54 1801 3546 95 1801 3643 62 1801 3647 03 1801 3743 70 1801 3747 11

32x160 mm 1801 3443 45 1801 3543 17 1801 3546 96 1801 3643 63 1801 3647 04 1801 3743 71 1801 3747 12

1) LH 190 E en LH 230 E gemeten met Hex 25, LH 280 E en LH 400 E gemeten met Hex 32. 2) LH 190 E en LH 230 E gemeten met 20 l/min, LH 280 E en LH 400 E gemeten met 30 l/min.
3) Belangrijk: De volledige meetgegevens zijn beschikbaar in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product (onderdeelnummer 3392 5206 01). Deze zijn te vinden op www.acprintshop.com

Eenvoudige greep 
De D-handgreep heeft 
een eenvoudige greep. 
Bovendien is er als optie 
een afneembare voorgreep. 

Optillen
De LH11 is licht 
genoeg om op 
te tillen en sterk 
genoeg om zijn werk 
goed te doen.

Gezond 
Dankzij de lage 
trillingswaarden, de 
lage geluidsniveaus 
en het ranke ontwerp 
is deze sloophamer 
een gereedschap dat 
jarenlang meegaat.

Wat wilt u breken
De LH 230 E is perfect 
voor middelharde en harde 
materialen zoals asfalt en 
beton

E = Ergonomisch
De trillingsdempende 
kwaliteiten van deze 
sloophamer stellen u in staat 
langer dan 8 uur te werken 
zonder dat u risico loopt op 
letsels.

Lichtgewicht 
 De LH11 is ideaal 

voor horizontale 
werkzaamheden in 

baksteen, mortel en 
licht beton.

U hebt het vermogen
Een hoge verhouding 

tussen gewicht en 
vermogen houdt in 

dat u meer voor elkaar 
krijgt met een kleinere 

sloophamer.

GEWELDIGE 
ERGONOMIE

Hamer LH 11

Gewicht incl. slangen kg 15,5
Lengte mm 650
Oliestroom l/min 20
Werkdruk bar 80-100
Max. tegendruk bar 10
Slagfrequentie slagen/min. 2.300
Trillingsniveau 3 assen (ISO 28927-10) 1 m/s² 16,5
Geluidsvermogensniveau gegarandeerd (2000/14/EG) 3 Lw dB(A) 105
Geluidsdrukniveau (ISO 11203) 3 Lp, r=1m dB(A) 93
EHTMA-klasse C

Onderdeelnummer, schachtafmeting: Hex 22x82.5 mm 1801 1741 18

 Belangrijk: De volledige meetgegevens zijn beschikbaar in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het 
product (onderdeelnummer 9800 0683 90). Deze zijn te vinden op www.acprintshop.com

Pikhamer Veelzijdige sloophamer
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Steenboor

LHD  

23 
M

Stenen zijn hard. Net zoals onze 
steenboren.

Dit lichtgewicht gereedschap is 
bestemd voor het boren van gaten voor 
springladingen, verankeringen en het 
splijten van steen. De LHD 23 M steenboor 
wordt bijvoorbeeld gebruikt door 
aannemers, militairen en nutsbedrijven die 
zonder een grote compressor praktisch 
en efficiënt willen boren. Met integraal 
staal van standaardtype kunt u er een 
maximale diameter van 50 mm mee boren, 
tot een diepte van circa zes meter. De LHD 
23 M maakt voor de slaande en draaiende 
beweging gebruik van hydraulisch 
vermogen. Voor spoelen is een kleine, 
aanvullende compressor vereist.

Wat kunt u doen
De LHD 23 M boort tot zes 
meter diep (20 ft), met een 
maximale diameter van 50 

mm (2 inch).

U bent beschermd
De koppelbegrenzer 

voorkomt een 
terugslag tijdens het 

boren.

Beter boren
Er is een boorhamerversie voor 

afzonderlijk gebruik van slag- en 
tweewegrotatie verkrijgbaar.

Toepassingsbereik
Wanneer u zonder grote 
compressoren praktisch 

en efficiënt wilt boren.

HARD GESTEENTE 
HARDERE HYDRAULICA

HANDELING 1:
SLAGEFFECT 

Slagboren breekt 
het gesteente 
door middel van 
hamereffecten 
die van de 
steenboor worden 
overgedragen op 
het boorbit onder in 
het gat.

HANDELING 2:
AANZETKRACHT 

De aanzetkracht 
moet ervoor zorgen 
dat het boorbit in 
nauw contact met 
het gesteente blijft. 
De technische 
uitdaging hier 
is om een hoge 
aanzetkracht te 
combineren met een 
goede rotatie.

HANDELING 3:
ROTATIE

Rotatie verplaatst 
het boorbit naar 
een nieuwe positie, 
zodat het effect 
van de volgende 
slag maximaal is. 
Bij aanvang van 
het boren is een 
gelijkmatige en 
soepele rotatie 
vereist. 

HANDELING 4:
SPOELEN 

Boorsystemen met 
een hoge opbrengst 
hebben een goede 
spoeltechnologie 
nodig om het 
boorafval te 
kunnen afvoeren. 
Deeltjesgrootte, 
-vorm en -materiaal 
zijn van invloed op de 
spoelmethoden.

Steenboor LHD 23 M

Gewicht (incl. slangen) kg 26
Gewicht bedrijfsklaar kg 28,5
Oliestroom l/min 20-25
Werkdruk bar 100-140
Max. tegendruk bar 15
Aantal slagen (bij 25 l/min) slagen/min. 2.550
Omwentelingen rpm 320-400
Koppel Nm 30
Trillingsniveau 3 assen (ISO 28927-10) 1 m/s² 11,7
Geluidsvermogensniveau gegarandeerd (2000/14/EG) 1 Lw dB(A) 118
Geluidsdrukniveau (ISO 11203) 1 Lp, r=1m dB(A) 104
EHTMA-klasse C
Schachtafmetingen: Hex mm 22x108

Onderdeelnummer, CW-versie (rechtsom draaiend) 1801 3800 01

Onderdeelnummer, CCW-versie (linksom draaiend) 1801 3800 02

1)  Belangrijk: De volledige meetgegevens zijn beschikbaar in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het 
product (onderdeelnummer 3392 5013 01). Deze zijn te vinden op www.acprintshop.com
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Dompelpompen

LWP  

2

LTP  

3

Dompelpompen zijn machines die gewoon niet 
mogen falen. Stap daarom over op hydraulisch.

Dompelpompen worden gebruikt in een breed scala aan 
toepassingen. Ze zijn bijzonder goed in het onafgebroken 
wegpompen van schoon of vervuild water op 
bouwterreinen. En ze doen wonderen op blank staande 
opgravingsterreinen en in kelders. De pompen worden 
aangedreven door een ingebouwde hydraulische motor 
met een speciale aandrijfas, afdichting en lagers. 
Onze pompen worden gekoeld en gesmeerd door de 
hydraulische olie en kunnen drooglopen zonder dat er 
schade ontstaat. Gezien hun afmetingen en gewicht 
leveren ze indrukwekkende prestaties: opvoerhoogtes 
van 25 en 32 meter en een opbrengst van 840 en 1920 
liter per minuut. 
De dompelpomp van 2 inch kan kleine steentjes en 
puin tot max. 10 mm in doorsnee aan. Het is een 
ideale allround pomp voor gemeenten, water- en 
afvalverwerkingsinstallaties en reddingsdiensten. Hij 
wordt ook vaak gebruikt bij algemene constructie-,  
weg- en onderhoudswerkzaamheden.
De dompelpomp van 3 inch kan voor soortgelijke 
toepassingen worden gebruikt. Maar de LTP3 kan ook 
extremere verontreiniging hanteren.  
Hij kan modderdrab met stenen  
of vaste deeltjes met een  
maximale diameter van 60 mm  
verpompen. 

Geef 'm elke taak die u wilt
Pompt schoon en verontreinigd 

water en slib.

Eenvoudige bediening
De LWP2 heeft een tien 

meter lange afvoerslang, 
die voorzien is van 

snelkoppelingen.

Allrounder
De LWP 2 is uitstekend geschikt 

voor gemeenten, water- en 
afvalverwerkingsinstallaties en 

reddingsdiensten.

Vonkvrij 
Een vonkvrije motor is een 

belangrijke veiligheidsmaatregel 
bij het pompen van 

verontreinigde vloeistoffen.

Lichtgewicht
De LWP 2 weegt slechts 
11 kg (24 lb) en past 
uitstekend in kleine 
ruimten.

Grof vuil
De pomp kan extreme verontreinigingen 
hanteren: modderdrab met stenen 
of vaste deeltjes met een maximale 
diameter van 60 mm.

Veiligheid eerst
De hydraulische motor 

is vonkvrij en kan 
drooglopen zonder dat 

er risico op schade 
ontstaat.

Eenvoudige bediening
De LTP3 is voorzien van een 

tien meter lange afvoerslang 
en snelkoppelingen.

Toepassingsbereik
Gebruik de LTP 3 

op bouwterreinen, 
op blank staande 

opgravingsterreinen en in 
kelders en putten.

HYDRAULICA MAAKT 
POMPEN VEILIGER

UITSTEKENDE 
VEILIGHEID

Pompen LWP 2 LTP 3

Gewicht (afgerond) kg 11 13
Breedte mm 225 300
Oliestroom l/min 18-24 26-38
Werkdruk bar 100 140
Max. druk bar 172 172
Pompopvoerhoogte max. m 25 32
Pompdebiet max. l/min 840 1.920
Afvoer inch 2 3
Hantering vaste deeltjes tot: mm 10 60
EHTMA-klasse C D
Onderdeelnummer 1 1806 1014 34 1806 1014 35

1) 10 m slang inbegrepen.

Extra slang 2 inch 3 inch

Lengte m 10 10
Aansluiting mm 50,8 76,2
Gewicht kg 3,4 3,8

Opmerkingen Snelkoppeling met snapslot, 
vrouwelijk

Onderdeelnummer 3378 0021 00 3378 0021 01
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Doorslijpzagen

LS
16

Waterset en diamantschijven: ga naar pagina 18.

Wees mobiel!
Met de optionele lichtgewicht 
wagen kunt u heel eenvoudig rechte 
zaagsnedes maken.

BESPAAR 
TIJD EN GELDWerk snel bij het doorslijpen van 

beton, asfalt en staal. Het is zo 
eenvoudig.

Het ontwerp van onze hydraulische 
doorslijpmachines is eenvoudig, 
maar laat u niet voor de gek houden. 
De rechtstreekse aandrijving en het 
eenvoudige mechanisme garanderen een 
hoge productiviteit en minder onderhoud, 
vooral in vergelijking met zaagmachines 
met riemaandrijving. Het compacte, 
ranke ontwerp en het open zaagvlak 
zorgen voor een goed zicht op uw werk. 
Met behulp van een lichtgewicht wagen 
kunt u deze zaagmachines gebruiken 
voor vloer- en wegwerkzaamheden, 
alsmede voor andere lichte 
oppervlaktewerkzaamheden. En dankzij 
hydraulica en rechtstreekse aandrijving 
werken de zaagmachines ook onder 
water perfect.

EENVOUDIG BETEKENT 
SCHERP

Zicht voor veiligheid
Het zaagvlak is goed te 

zien terwijl u aan het 
werk bent.

Eenvoudig en sterk
De LS 16 en LS 
14 hebben een 

eenvoudig ontwerp. 
Dat betekent minder 
onderhoud en meer 

doen. 

Vermogen om te slijpen
De verhouding tussen gewicht en 
vermogen is hoog en de rechtstreekse 
aandrijving maakt de zaag efficiënt.

Wat wilt u slijpen
Zet de zaagmachine aan het werk in 
beton, gewapend beton, asfalt en staal. 
Gebruik droge en natte diamantschijven en 
schurende stalen slijpschijven.

LSC-wagen

Opmerkingen incl. waterset
Gewicht kg 25
Onderdeelnummer 1809 0010 01

Doorslijpzagen LS 14 LS 16

Gewicht (incl. slangen) kg 12 13
Gewicht bedrijfsklaar (incl. schijf) kg 13,5 15
Oliestroom l/min 20-30 20-40
Max. druk bar 172
Omwentelingen rpm 2.500-4.000 2.000-4.000
Snelheid m/s 46-75 42-85
Schijfgrootte mm 355 405
Asafmeting mm 25,4
Zaagdiepte mm 133 160
Trillingsniveau 3 assen (ISO 28927-8) 20 lpm 1 m/s² 4,9
Geluidsvermogensniveau gegarandeerd (2000/14/EG) 1 Lw dB(A) 108 116
Geluidsdrukniveau (ISO 11203) 1 Lp, r=1m dB(A) 94 102
EHTMA-klasse C/D C/D/E
Onderdeelnummer 1809 0140 01 1809 0160 00

1) Belangrijk: De volledige meetgegevens zijn beschikbaar in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product  
(onderdeelnummer 3392 5042 01). Deze zijn te vinden op www.acprintshop.com
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Kernboren 

LCD
500

Diamanten kernbit: ga naar pagina 18.

Eenvoudig vervoer
Omwille van een veilig 
en eenvoudig vervoer 
wordt de kernboor 
geleverd in een sterke 
stalen kist.

Gebruik een 
willekeurig boorstatief

Dankzij het ronde 
standaardvoorstuk van 

60 mm kunt u de meeste 
gangbare boorstatieven 

gebruiken. 

Het koppel is goed, maar voor uw veiligheid hebt u 
controle nodig. Onze hydraulische kernboren zijn 
veilig én sterk.

Dankzij de hydraulische controle van het boorkoppel 
geven deze kernboren slechts een geringe terugslag 
als het boorbit mocht blokkeren. Dat helpt u de controle 
te behouden, zelfs bij gaten met een diameter van 200 
mm en meer. Kernboren worden door professionals 
gebruikt in een breed scala aan toepassingen, 
inclusief bij verbouwingen en werkzaamheden 
aan nutsvoorzieningen. Zij vertrouwen erop bij het 
installeren van drainage, afvoer- en waterleidingen en 
bij kabel- en ventilatiekanalen waarvoor grote en diepe 
gaten vereist zijn. Kernbemonstering in asfaltwegen 
is een andere perfecte toepassing voor deze 
hoogkwalitatieve boormachine.
De kernboren hebben een vonkvrije werking – er zijn 
immers geen elektrische componenten – en kunnen 
dus in gebouwen en zelfs onder water worden gebruikt. 
Met een rond standaardvoorstuk van 60 mm kunt u 
kernboren van Atlas Copco gebruiken in combinatie met 
de meeste gangbare boorstatieven. 

WANNEER U KERNCONTROLE 
NODIG HEBT Goed voorbereid

De kernboren 
zijn voorbereid 
voor gebruik in 

boorstatieven van 
standaardtype.

Geen vonken
Er zijn geen elektrische 
componenten, wat inhoudt 
dat de hydraulische 
kernboren veilig in 
gebouwen en zelfs onder 
water kunnen worden 
gebruikt.  

Veiliger met koppelcontrole
Dankzij de werking zonder 
terugslag kunt u uit de vrije hand 
gaten met een diameter van max. 
200 mm (8 inch) boren.

Wordt sterker
De LCD 500 en 1500 

kunnen bij de zwaarste 
karweien worden 

gebruikt voor het nat 
kernboren met diamant

Kernboren LCD 500 LCD 1500

Gewicht (incl. slangen) kg 9,5 9
Gewicht bedrijfsklaar  
(incl. slangen en Ø 112 mm gereedschap) kg 13

Lengte (zonder boor) mm 414 406
Oliestroom l/min 20-30
Werkdruk bar 60-120
Omwentelingen rpm 600-900 1.500-2.250
Boordiameter mm 50-202 12-75
Binnendraad (aandrijfas) 1 inch ½” BSP ½” BSP
Trillingsniveau 3 assen (ISO 28927-5), 20 lpm 2 m/s² 3,1 2,7
Geluidsdrukniveau (ISO 11203) 2 Lp, r=1m dB(A) <70
EHTMA-klasse C/D
Onderdeelnummer 1806 1014 38 1806 1014 39

1) 1/2” BSP mannelijk x 1 1⁄4 UNC mannelijke aandrijfadapter inbegrepen voor gebruik van kernbits met grotere diameter. 
2) Belangrijk: De volledige meetgegevens zijn beschikbaar in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product 
(onderdeelnummer 3392 5189 01). Deze zijn te vinden op www.acprintshop.com   Waterset: ga naar pagina 22.

Boorhouder

Opmerkingen voor boren in staal en hout
Lengte mm 100
Gewicht kg 0,4

Boordiameter Houder 1,5 - 13 mm (1/16” - 1/2”) 
Incl. 1/2” x 3/8” BSP adapter

Onderdeelnummer 3371 8077 68

Boorhouder 
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Palendrijvers

LPD
HD-T

LPD
HD-RV

Geleide- en vaste adapters: ga naar pagina 18.

Het druk/trekkersysteem is perfect voor het 
indrijven van lichte omheiningen, tentpinnen en 
drijvers. Een klep met afstandsbediening geeft u 
extra bereik.

De LPD-LD is de perfecte allround drijver. Hij heeft een 
ingebouwd aambeeld en een voorstuk dat een snelle 
montage van adapters en bussen voor stangen met 
kleine diameter mogelijk maakt. Speciale geleidebussen 
van PTFE-composiet beschermen het zinken of koperen 
oppervlak van de aandrijfstang. Het glijvlak van 
composietmateriaal maakt een soepele werking met 
geringe wrijving mogelijk. 

De LPD-T is uitgerust met een 0,5 m lange 
snelkoppelingsslang van standaardtype. Hij heeft een 
ingebouwde start/stop-trekker die u rechtstreeks op de 
drijver kunt activeren. 

De LPD-RV heeft een twee meter lange slang. Hij heeft 
een aan/uit-klep met afstandsbediening, die u in staat 
stelt de drijver te activeren als deze boven op lange 
palen staat.

De palendrijvers accepteren een hoge tegendruk in 
de retourleiding, wat u in staat stelt vanuit bijna elke 
hydraulische uitlaat te werken – zelfs op  
schrankladers met hoge retourdruksystemen –  
of wanneer er buitengewoon lange  
slangen nodig zijn.

PALEN INDRIJVEN 
OP AFSTAND

Korte palen
De drijver heeft een 

ingebouwde aan/uit-klep voor 
het indrijven van korte palen.

Composietbescherming
Geleidebussen van 

PTFE-composiet 
beschermen het 

binnenvlak tegen 
wrijving.

Multi-hydraulisch
De palendrijvers laten 
u bijna vanuit elke 
hydraulische uitlaat 
werken.

LPD-adapter
Er zijn verscheidene  
adapters voor onze  
hydraulische drijvers. 

Op afstand
De op afstand bediende 

klep laat u de drijver 
activeren met systemen 
met zowel een geopend 

als een gesloten 
middelpunt.

Veelzijdig 
De palendrijvers zorgen 
voor het stabiel, krachtig 
en met grote snelheid 
indrijven van een grote 
verscheidenheid aan 
palen.

Uitstekend geschikt voor ....
het indrijven van vangrails, 
profielen, wegwijzers, 
omheiningen en een breed scala 
aan verankeringen en palen.

Palendrijvers LPD-LD-T LPD-T LPD-RV LPD-HD-T LPD-HD-RV

Activatietype Door starthendel Door starthendel Door afstandsbediening Door starthendel Door afstandsbediening

Hydraulisch systeem Geopend  
middelpunt

Geopend  
middelpunt

Geopend of  
gesloten middelpunt Geopend middelpunt Geopend of  

gesloten middelpunt
Gewicht bedrijfsklaar kg 18 1 34 2 35 2 45 3 46 3

Oliestroom l/min 20 20-30 20-30 28-40 28-40

Werkdruk bar 80-100 105-140 105-140 105-125 105-125

Slagfrequentie slagen/min. 2.300 (20 l/min) 1.680 (30 l/min) 1.680 (30 l/min) 1.320 (30 l/min) 1.320 (30 l/min)

Diameters paal/staaf mm 10-60 40-100 40-100 70-150 70-150

Trillingsniveau 3 assen (ISO 28927-10) 20 lpm 4 m/s² 17,5 12,8 - 20,1 -

Geluidsvermogensniveau gegarandeerd (2000/14/EG) 4 Lw dB(A) 116 115 115 118 118

Geluidsdrukniveau (ISO 11203) 4 Lp, r=1m dB(A) 102 102 102 105 105

EHTMA-klasse C C/D C/D D/E D/E

Onderdeelnummer 1801 3940 06 1801 4040 02 1801 4050 02 1801 4140 00 1801 4150 00

1) Gewicht bedrijfsklaar hangt af van de grootte van de adapter. Zie voor meer informatie de bedieningshandleidingen. 2)  Met vierkante adapter, 54 mm 3) Met aambeeldstaaf en -blok, 148 mm 
4) Belangrijk:  De volledige meetgegevens zijn beschikbaar in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product (onderdeelnummer 3392 5036 01). Deze zijn te vinden op www.acprintshop.com
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Grondboor en palentrekker

LPP
10
HD

LPHB

Palentrekkerset en grondboor: ga naar pagina 18.

Dit is uw beste optie voor het verwijderen van 
moeilijk bereikbare vangrails en verkeersborden.

Met zijn geharde kaken en een automatische 
kettingsluitende klem is deze palentrekker ideaal voor 
het verwijderen van alle soorten houten of stalen 
palen, inclusief IPE-, HPE- en UPE-profielen en ronde/
vierkante stalen buizen. Deze palentrekker ontwikkelt 
een hydraulische trekkracht van zes ton. Met behulp van 
een afzonderlijke hefboom kunt u de trekkracht met nog 
eens vier ton vergroten. Ook al weegt hij slechts 60 kg, 
het is toch de meest compacte en mobiele trekinstallatie 
die er is. Hij is perfect voor het verrichten van 
herstelwerkzaamheden aan de weg op plaatsen die voor 
zware voertuigen/graafmachines met een hefcapaciteit 
van tien ton niet bereikbaar zijn.

VOOR EEN GREEP
VAN TIEN TON

VERSLA DE  
HARDSTE STENEN
Wanneer u op stenen en harde grond stuit, is deze 
grondboor uw vriend.

Dit compacte en krachtige gereedschap boort gaten 
in harde grond en zand tot een diepte van 1,3 m en met 
een diameter van 90-350 mm. Het kan tegengesteld 
draaien en moet door twee personen worden 
bediend. Alle grondboren hebben uitwisselbare bits 
voor een extra lange levensduur. De boor is ideaal 
voor het aanbrengen van hekwerken en het planten 
van bomen. Hij werkt in twee richtingen en heeft 
instelbare koppelinstellingen. Dat betekent dat de 
LPHB met speciale adapters ook kan worden gebruikt 
voor een groot aantal andere activiteiten. U kunt hem 
bijvoorbeeld gebruiken voor het openen en sluiten van 
kleppen in de hoofdwaterleiding.

Meer vermogen
De totaal beschikbare 

trekkracht bedraagt tien 
ton. 

Versla de stenen
Tweewegrotatie betekent dat de 

LPHB ideaal is voor gebruik in 
steenachtige grond.

Krijg greep
Verwijder elke paal, stalen 

balk of buis met een diameter 
van max. 200 (8 inch).

Overal bereik
Het voornaamste 
gebruik is de reparatie 
van vangrails. Dankzij 
het geringe gewicht is 
hij uitstekend geschikt 
voor moeilijk bereikbare 
locaties.

Meervoudig talent
De instelbare draaisnelheid en 
koppelbegrenzer betekenen dat u de 
LPHB voor een groot aantal toepassingen 
kunt gebruiken.

Snel verwisselen
Vervang de 
grondboor zonder 
gereedschappen.

Palentrekker LPP 10 HD

Gewicht bedrijfsklaar kg 60
Oliestroom l/min 20-40
Werkdruk bar 100-160
Max. tegendruk bar 30
Hefcapaciteit per slag mm 12-200
Trekkracht kg 6.000
Volledige trekkracht kg 10.000
EHTMA-klasse C/D/E
Onderdeelnummer 1801 8100 03

Handbediende palendrijver LPHB

Gewicht kg 20
Gewicht bedrijfsklaar (incl. Ø 200 mm grondboor) kg 30,5
Oliestroom l/min 15-40
Werkdruk bar 80-140
Max. tegendruk bar 50
Omwentelingen rpm 90-240
Diameter grondboor mm 90-350
Koppel (bij 140 bar) Nm 315
Trillingsniveau 3 assen (ISO28927-5) 20 lpm 1 m/s² 7,4
Geluidsdrukniveau (ISO 11203) 1 Lp, r=1m dB(A) <70
EHTMA-klasse C/D/E
Onderdeelnummer 1806 1014 33

1)  Belangrijk: De volledige meetgegevens zijn beschikbaar in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van 
het product (onderdeelnummer 3392 5115 01). Deze zijn te vinden op www.acprintshop.com
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KRACHTBRONNEN

Onze krachtbronnen zijn 
gespecialiseerd voor industriële 
toepassingen in een bereik waarvoor 
20-40 lpm/170 bar vereist is. Ze zijn 
licht en compact en hebben frames 
die voor een goede bescherming 
zorgen. Twee mensen kunnen de 
krachtbronnen gemakkelijk optillen 
en dragen. En ze zijn zo klein dat je 
ze op een schap of in een minibusje 
kunt opslaan.
De hoge verhouding tussen 

vermogen en gewicht houdt in dat 
u tijdens vervoer zowel menskracht 
als brandstof bespaart. Dankzij 
inklapbare handgrepen en grote 
wielen kan de krachtbron ook 
gemakkelijk over het werkterrein 
worden verplaatst.

Veel krachtbronnen zijn uitgerust 
met Power On Demand (POD). Dit 
hydraulisch regelsysteem zet de 
motor automatisch op stationair 

draaien als het gereedschap niet 
wordt gebruikt en voert de snelheid 
weer op zodra het gereedschap wordt 
geactiveerd.
De met een thermostaat 
gecontroleerde oliekoeler maakt snel 
opwarmen mogelijk en voorkomt dat 
de hydraulische olie oververhit raakt. 
Binnen een paar minuten worden de 
juiste bedrijfstemperaturen bereikt, 
zelfs in de winter.

HOUD UW GEREEDSCHAP 
AAN HET WERK
Brandstof voor gebruik buiten en elektrisch voor binnen.
Er is een krachtbron voor elke gelegenheid en elke behoefte.

Krachtbronnen - LP 9-20 P 1 13-30 P 1, 2 18-30 PE 18-40 PE 18 Twin PE 2 13-20 DEL 2

Motormerk Honda B&S Vanguard Lombardini 
Brandstof Benzine Benzine Diesel
Vermogen pk 9 13 18 18 18 10
Gewicht (incl. olie) kg 76 91 119 119 123 116
Afmetingen (L x B x H) mm 605x505x620 745x600x705 790x605x745 790x605x745 755x700x720 745x600x705

Oliestroom l/min 20 20-30 20-30 20-40 2x20/1x40 20
Max. druk bar 150 150 172 145 145 150
Brandstofcapaciteit l 6 6,5 8,5 8,5 8,5 5
Slang inbegrepen ja ja nee nee nee nee
Power on Demand (POD) ja ja nee nee ja nee
Oliecontrole: motorolie ja ja ja ja ja nee
Elektrische start nee nee ja ja ja ja
Geluidsvermogensniveau gegarandeerd (2000/14/EG) 3 Lw dB(A) 101 101 101 101 101 -
Geluidsdrukniveau (ISO 11203) 3 Lp, r=1m dB(A) 87 89 88 89 89 -
EHTMA-klasse C C/D C/D C/D/E C/E C
Onderdeelnummer 1807 0080 44 1807 0110 12 1807 0160 41 1807 0160 38 1807 0160 16 -

Op alle markten buiten de EU zijn versies te koop, die qua geluid niet CE-goedgekeurd zijn
Onderdeelnummer 1807 0080 45 1807 0110 23 - 1807 0160 40 1807 0160 32 1807 0110 20

Krachtbronnen - LP 9-20 E 18-30 E 18-40 E 18 Twin E

Brandstof Elektrisch
Vermogen kW 5,5 (3x400 V/16A) 11 (3x400 V/32A) 11 (3x400 V/32A) 11 (3x400 V/32A)

Gewicht (incl. olie) kg 68 131 131 135
Afmetingen (L x B x H) mm 605x505x620 815x605x745 815x605x745 745x605x705

Oliestroom l/min 20 30 40 2x20/1x40
Max. druk bar 150 172 155 155
Elektrische start ja ja ja ja
Geluidsvermogensniveau gegarandeerd (2000/14/EG) 3 Lw dB(A) 96 101 101 101
Geluidsdrukniveau (ISO 11203) 3 Lp, r=1m dB(A) 82 87 87 86
EHTMA-klasse C D E C/E
Onderdeelnummer 1807 0080 46 1807 0160 43 1807 0160 42 1807 0160 22

1) Bij de LP9-20 P en LP13-30 P zit standaard een duo-verlengslang van 7 meter    2) Voor de LP13-30 P, LP13-20 DEL, LP18 Twin PE en + LP18 Twin E met buisvormig roestvrijstalen frame: zie foto hierboven 
van LP13-20 DEL. 3) Belangrijk: De volledige meetgegevens zijn beschikbaar in de veiligheids- en bedieningsvoorschriften van het product. Deze zijn te vinden op www.acprintshop.com

VOOR 
GEBRUIK 
BUITEN

VOOR 
GEBRUIK 
BINNEN
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Krachtbronnen

LP
18-40 PE

Vuur zonder rook
Ga voor een elektrische 
krachtbron als u geen 
uitlaatgassen en uitstoot 
wilt.

Inzetbaarheid zit 'm in de details
Kwaliteit betaalt zich terug. 

Daarom gebruiken wij motoren 
van Lombardini, B&S Vanguard  

en Honda.

Licht tillen
U kunt de krachtbron 
eenvoudig met hulp van een 
vriend verplaatsen. En hij past 
in een onderhoudsbusje.

Aan de slag dus!
Dankzij de inklapbare handgreep 

en de grote wielen kan één 
persoon de krachtbron gemakkelijk 

over het werkterrein verplaatsen.

Inzetbaarheid is koel 
Een ingebouwde 
hydraulische oliekoeler 
verlengt de levensduur van 
de componenten en verhoogt 
de betrouwbaarheid onder 
zware, hete omstandigheden.

Ontworpen voor snelheid
Het werk gaat sneller en 
veiliger dankzij de eenvoudige 
bedieningsorganen, de 
duidelijke instructies en een 
logische vormgeving van het 
voorpaneel.

Eenvoudige oliecontrole
Om het controleren en bijvullen 
van hydraulische olie te 
vereenvoudigen, zitten het kijkglas 
en de tankdop bij elkaar.

Onderhouden en beschermen
Een robuust frame en sterke 
panelen beschermen alle vitale 
onderdelen. Alle servicepunten 
zijn goed bereikbaar.

Snel gereedschap verwisselen
De aan/uit-klep voor variabele 
stroom maakt het eenvoudig om 
gereedschap te verwisselen en 
langzaam op te starten.

Eenvoudig af te lezen
Alle krachtbronnen hebben 

een grote en eenvoudig af te 
lezen filtermeter, die aangeeft 

dat het tijd is om het filter te 
vervangen.

LP
13-20 DEL

LP
9-20 E
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BEHOEFTE AAN SNELHEID 
EN VERMOGEN
Als vermogen belangrijk is en u moet snel gereedschappen kunnen verwisselen, 
dan is hydraulica iets voor u. Met hydraulica kunt u binnen én buiten werken.

WERKEN MET HYDRAULICA  
BUITEN – GA HELEMAAL LOS!
Buiten werken met hydraulica betekent dat 
u gebruik kunt maken van elektriciteit, diesel 
of benzine. U kunt bij HBP-sloophamers ook 
gebruikmaken van een schranklader of een 
graaflaadmachine als 'krachtbron'.

WERKEN MET HYDRAULICA  
BINNEN – KIES VOOR ELEKTRISCH
Als u zonder uitlaatgassen wilt werken, is een 
elektrische krachtbron uw ideale werkpartner. Deze 
is uitstekend geschikt voor binnenwerkzaamheden, 
tunnelaanleg en andere werkzaamheden op locatie die 
om een schone werkomgeving vragen.

  Activeert alle EHTMA-gereedschappen die 20 l/m 
nodig hebben

  Gering gewicht: industriële motor van 5,5 kW 3x400 
v/16 amp

  Totaal gewicht: 68 kg
  Ingebouwd thermisch relais
  CE-connector met faseschakelaar voor een juiste 

pomprotatie
  Grote filtermeters, thermostatische filtercontrole en 

filterbypass
  Aan/uit-hendel voor snelle gereedschapswissel
  Inklapbare handgreep met dwarsstang
  Volledig beschermde motor
  Eenvoudig te verwijderen hydraulische delen
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GIDS HYDRAULISCHE 
SLOOPHAMERS 
Hydraulische sloophamers zorgen voor een optimale verhouding tussen vermogen en 
gewicht. Zo werken ze.

DIT IS HBP
SLOOPHAMERS BESTAND TEGEN HOGE TEGENDRUK

De HBP-sloophamers zijn gemaakt om hoge 
tegendrukken te hanteren. Dat is bijvoorbeeld ideaal 
bij werken met een schranklader als krachtbron of bij 
werken met een bijzonder lange slang. Een gewone 
sloophamer verliest in dergelijke omstandigheden 
vermogen. Hij kan zelfs beschadigd raken. Hoge 
tegendruk treedt op als de hydraulische stroom in 
een retourleiding beperkt wordt. Dat veroorzaakt de 
opbouw van druk achterwaarts door de leiding. De pomp 
moet meer vermogen ontwikkelen om de tegendruk te 
overwinnen, wat weer de doorstroming in het systeem 
vermindert.

ASFALT – GEBRUIK MIDDELZWARE  
SLOOPHAMERS Flexibele bestrating

Een deel van het asfalt 
moet worden verwijderd 
– middelzware 
sloophamers 25-30 kg

GEWAPEND BETON – GEBRUIK ZWARE SLOOPHAMERS
Starre bestrating

Er moet een betonplaat 
worden gebroken – 
zware sloophamers > 
30 kg

E is goed voor de business
Modellen met het label E 

hebben handgrepen met vier 
trillingsdempende veren. 
Dat betekent dat u langer 

kunt werken zonder uw 
gezondheid te riskeren. 

Klephuis
Het klephuis is lichtgewicht, compact 

en gemaakt van gehard gietijzer en het 
omvat drie kleppen om de stroom te 

kunnen leveren die u nodig hebt.

Geweldig spoelontwerp
De spoel en bus zijn lichtgewicht en 

gemaakt van een geharde staallegering. 
De nauwkeurige afmetingen garanderen 

de nauwkeurigheid van de spoel.

Een zuiger voor elke druk
De zuiger maakt een harde slag over het 

gereedschap mogelijk. Zuigers voor HBP-
versies zijn erop berekend dat ze met een 

hoge terugdruk normaal functioneren.

Cilinder
De precieze afmetingen van de cilinder 

garanderen zuigernauwkeurigheid, 
inzetbaarheid en een betere algehele 

efficiëntie.

Accessoires
HBP-sloophamers (met hoge 
tegendruk) vereisen een 
oliestroomverdeler: OFD 20 of 
OFD 30.  
Een verlengslang zorgt voor 
extra werkbreedte.

HET BREKEN VAN BESTRATINGEN 
OP DE JUISTE MANIER
Asfalt is een flexibele slijtlaag. Een gewapende 
betonbaan is star en kan zwaardere belastingen dan 
asfalt aan. Dat betekent dat u verschillende sloophamers 
voor verschillende bestratingen moet gebruiken.

Hydraulische accumulator
De gietijzeren, hydraulische accumulator 

wordt geladen met stikstof om ervan 
verzekerd te zijn dat de sloophamer bij zowel 

lage als hoge temperaturen werkt.

Zware belastingen

Zware belastingen

Druk 2,0 MPa

Druk < 0,2 MPa
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Diamantschijven Diamantschijf beton Diamantschijf asfalt

Bladafmeting mm 355 405 355 405
Diameter asgat mm 25,4 25,4
Gewicht kg 1,6 2,3 1,6 2,6
Opmerkingen Voor het zagen van beton & betonwapeningen Voor het zagen van asfalt
Onderdeelnummer 3378 0050 57 3371 8097 27 3378 0050 58 3371 8097 26

Diamanten kernbits 
(draadafmeting 1 1/4 UNC)

Ø 62 Ø 82 Ø 102 Ø 112 Ø 132 Ø 152 Ø 162 Ø 200

Lengte mm 450
Gewicht kg 1,7 2,4 3,2 3,7 4,6 6 6,3 9,9
Te boren materialen Beton, gewapend beton en metselwerk
Onderdeelnummer 3378 0050 61 3378 0050 62 3378 0050 63 3378 0050 64 3378 0050 65 3378 0050 66 3378 0050 67 3378 0050 68

ALLROUND GEREEDSCHAP 

Doorslijpzagen

Kernboren

Vorm Beschrijving Onderdeel- 
nummer

Rechthoekig Voor IPE/Sigma/C 
100 mm balken

3371 8060 45

Rechthoekig Voor IPE/C 
120 mm balken

3371 8060 46

Rond Voor 2 1/2” buizen en 
70-75 mm palen

3371 8060 47

Rond Voor 3” buizen en 
80-85 mm palen

3371 8060 48

Rond Voor 3 1/2” buizen en 
95-100 mm palen

3371 8060 49

Rond Voor 4” buizen en 
105-110 mm palen

3371 8060 50

Rond Voor 5” buizen en 
125-135 mm palen

3371 8060 51

Vorm Afmeting paal/
profiel

Onderdeel- 
nummer

Universeel - 3371 8060 33

Rond max. 96 mm 3371 8060 34

Vierkant max. 54 mm 3371 8060 32

Vorm Afmeting paal/
profiel

Onderdeel- 
nummer

Rond max. 16 mm 3371 8060 56

Rond max. 25 mm 3371 8060 57

Rond max. 62 mm 3371 8060 58

Vorm Beschrijving Onderdeel-
nummer

Rond Voor 6” buizen en 140 mm palen 3371 8060 52

Rond Voor Ø135-145 mm buizen 3371 8060 53

Rond Voor Ø105-115 mm buizen 3371 8060 54

Rond Voor Ø150 mm palen 3371 8060 55

Hendelset palentrekker

Gewicht kg 10
Onderdeelnummer 3371 8101 48

Grondboor Ø 90 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 280 Ø 360

Lengte mm 870
Gewicht kg 7  8,9  10,5 15  17,2  21
Onderdeelnummer 3378 0050 45 3378 0050 46 3378 0050 44 3378 0050 47 3378 0050 49 3378 0050 48

 Verlengstuk grondboor

Gewicht kg 5
Lengte mm 500
Onderdeelnummer 3378 0050 55

Geleideadapters voor LPD HD-T & LPD HD-RV

Palendrijvers

Palentrekker

Palendrijver

Vaste adapters voor LPD-HD-T & LPD-HD-RV *

Adapters voor LPD-T & LPD-RV * Adapters voor LPD-LD-T *

Vaste 
adapter

Geleideadapter

Grondboor

Hendelset palentrekker

Diamanten 
kernbit

Waterset met 
druktank

Diamantschijf 
beton

Diamantschijf 
asfalt

Waterset met druktank

Watervolume l 10
Grootte (B x H x D) mm 220 x 620 x 250
Gewicht kg 8
Opmerkingen Watertoevoer voor LCD-kernboor en LS-doorslijpmachine
Onderdeelnummer 3371 8090 02
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Oliestroomverdeler * LFD 20 30

Max. oliedebiet l/min 60 120
Ingestelde oliestroomcijfer l/min 20 1 30 2

EHTMA-klasse C D
Onderdeelnummer 1801 1632 29 1801 1642 32

1) Kan worden ingesteld van 20-25 l/min  2) Kan worden ingesteld van 25-38 l/min
* Er is een verlengslang nodig om de verdeler op het gereedschap aan te sluiten.

Verlengslangen

Lengte m 7 2 12
Slangdiameter 1 inch 1/2” 1/2”
EHTMA-klasse C/D/E C/D
Onderdeelnummer 3371 8010 87 3371 8010 89

1) Voorzien van snelkoppelingen met vlakke klep. 2) Bij de LP9-20 P en 
LP13-30 P zit standaard een duo-verlengslang van 7 m, zie pagina 15.

Krachtbron bio-olie

Oliehoeveelheid l 4
Onderdeelnummer 3371 8077 51

ALLROUND GEREEDSCHAP 

Puntbeitel Smalle beitel Brede beitel Asfaltbeitel Graafbeitel Graafschop Kleischop

Wigbeitel Steel voor 
stamper

Stamper, rond Stamper, 
vierkant

Drijverkussen, 
rond

Stamper van 
dwarsliggers

Schacht  
H 22 x 82,5 mm

Werk-
lengte

Totale 
lengte

Punt-
breedte

Onderdeel-
nummer

Puntbeitel
380 475 - 3083 3242 00

1.000 1.095 - 3083 3243 00

Smalle beitel
380 475 25 3083 3244 00

1.000 1.095 25 3083 3245 00

Brede beitel 380 475 75 3083 3246 00

Asfaltbeitel 380 475 125 3083 3069 00

Graafbeitel 450 545 75 3083 3247 00

Graafschop 400 495 120 3083 3248 00

Kleischop 430 525 125 3083 3249 00

Wigbeitel 380 475 35 3083 3250 00

Steel voor stamper 310 405 - 3083 3251 00

Stamper, rond - - ø175 3083 3252 10

Stamper, vierkant - - ø175 3083 3239 00

Drijverkussen, rond - - ø100 9245 2817 90

Schacht  
H 25 x 108 mm

Werk-
lengte

Totale 
lengte

Punt-
breedte

Onderdeel-
nummer

Puntbeitel 380 500 - 3083 3253 00

Smalle beitel 380 500 25 3083 3254 00

Brede beitel 380 500 75 3083 3255 00

Graafbeitel 380 500 75 3083 3256 00

Graafschop 380 500 120 3083 3257 00

Kleischop 430 550 125 3083 3033 00

Wigbeitel 380 500 35 3083 3258 00

Steel voor stamper 280 400 - 3083 3259 00

Stamper, rond - - ø175 3083 3252 10

Stamper, vierkant - - ø175 3083 3239 00

Drijverkussen, rond - - ø100 9245 2817 90

Stamper van dwarsliggers 570 - ø90 3083 3320 00

Schacht  
H 28x160 mm

Werk-
lengte

Totale 
lengte

Punt-
breedte

Onderdeel-
nummer

Puntbeitel
380 546 - 3083 3271 00

450 616 - 3083 3272 00

1.000 1.166 - 3083 3273 00

Smalle beitel
390 556 36 3083 3274 00

450 616 36 3083 3275 00

1.000 1.166 36 3083 3276 00

Brede beitel 380 546 75 3083 3277 00

Asfaltbeitel 300 466 115 3083 3278 00

Graafbeitel 380 546 75 3083 3279 00

Graafschop 380 546 125 3083 3280 00

Kleischop 380 546 140 3083 3281 00

Wigbeitel 400 566 40 3083 3282 00

Steel voor stamper 230 396 - 3083 3283 01

Stamper, rond - - ø180 3083 3301 00

Stamper, vierkant
- - ø150 3083 3302 00

- - ø200 3083 3197 00

Stamper van dwarsliggers 565 - ø100 3083 3319 00

Schacht  
H 32x160 mm

Werk-
lengte

Totale 
lengte

Punt-
breedte

Onderdeel-
nummer

Puntbeitel
380 546 - 3083 3205 00

450 616 - 3083 3206 00

1.000 1.166 - 3083 3207 00

Smalle beitel
380 546 36 3083 3208 00

450 616 36 3083 3209 00

1.000 1.166 36 3083 3210 00

Brede beitel 380 546 75 3083 3211 00

Asfaltbeitel 300 466 115 3083 3212 00

Graafbeitel 380 546 75 3083 3213 00

Graafschop 380 546 125 3083 3214 00

Kleischop 380 546 140 3083 3215 00

Wigbeitel 400 566 40 3083 3216 00

Steel voor stamper 235 401 - 3083 3218 01

Stamper, rond - - ø180 3083 3301 00

Stamper, vierkant
- - ø150 3083 3302 00

- - ø200 3083 3197 00

Stamper van dwarsliggers
565 - ø100 3083 3217 00

745 - ø100 3083 3217 10

Verlengslang

Oliestroomverdeler
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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


