DRAAGBARE
PNEUMATIEK
TEX serie van lichte en
middelzware sloophamers

VANDAAG GOED
MORGEN BETER
Met slimme apparatuur kunt u meer doen in minder tijd. En dat jarenlang.
Ons motto is duurzame productiviteit.
Door het maken van sloophamers die
trillingen en geluid minimaliseren
bent u in staat om jarenlang met
succes te werken. En terwijl u
ervaring opdoet, zal uw werk
verbeteren. Dat is duurzaamheid op
zijn best.
Terwijl duurzaamheid lange termijn
betekent, is betrouwbaarheid
hier en nu. En voor ons betekent
betrouwbaarheid dat u 100 procent
van uw energie kunt steken in het
oplossen van de te verrichten taak.
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Een manier voor het creëren van
betrouwbare machines is door het
eenvoudig te houden.

aantal onderdelen tot een minimum te
beperken. Het zal niet eenvoudiger of
slimmer dan dat worden.

Het slim ontwerpen met
verwisselbare onderdelen bespaart
zowel tijd, als ruimte en geld. Dit
betekent dat u meer onderdelen voor
uw sloophamers met een kleinere
inventaris kunt dekken. Het massieve
concept van de behuizing betekent
dat het hart van de sloophamers uit
een enkele gietvorm is gemaakt.
Weinig dingen zijn sterker dan
gegoten metaal en het helpt om het

Om het meeste uit uw tijd en energie
te krijgen is het belangrijk om de
machine en het gereedschap aan de te
verrichten job aan te passen. En net
als u zorgen wij voor de business van
het begin tot het eind. Onze tools zijn
slijtvast en hebben een centrale kern
die schokbestendig is. Wij houden
van breken, maar alleen wanneer de
juiste dingen breken.

DE ULTIEME ENERGIEGIDS
De juiste keuze van krachtbron maakt het verschil. Hier is wat er vastgepakt
moet worden en wanneer.

Om de juiste stroombron te kiezen
moet u beginnen met de vraag wat u
wilt bereiken. Wanneer u 3000 meter
onder het aardoppervlak bent maakt
één of twee kilo overgewicht het
verschil.

Of als u bij de rampbestrijding werkt
en geen toegang hebt tot externe
stroombronnen, kan een betrouwbare
benzinemotor levens redden.
We hebben voor elke gelegenheid een
energiesysteem en we zijn meer dan

BENZINE
HOE

HYDRAULISCH

blij om u bij de juiste keuze te helpen.
Neem een kijkje in deze gids en als u
nog vragen hebt, aarzel dan niet om
contact op te nemen met uw lokale
Atlas Copco vertegenwoordiger.

PNEUMATISCH

Vastpakken en gaan!

Een stapelbare, slimme stroombron die
zijn eigen functies controleert

Een betrouwbare stroombron met
minder trillingen dan de concurrentie. Dit dankzij meer dan 110 jaar
verfijning.

U hebt geen externe voeding nodig

De best mogelijke verhouding tussen
vermogen en gewicht van alle systemen en met minimale trillingen

Makkelijk om mee te werken en
krachtig genoeg voor de meeste
toepassingen. U kunt gelijktijdig met
meerdere tools werken

WAT

Een hoge prestatie, door benzine
aangedreven tweetakt motor voor het
boren en breken

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

Een motor produceert perslucht die
vervolgens kracht geeft aan uw tools

WIE

Reddingswerkers, militairen, spoorweg
en telecommunicatiepersoneel

Professionals op de weg die veel
vermogen nodig hebben voor één stuk
gereedschap tegelijkertijd

Werknemers in de bouw, sloopspecialisten

Afgelegen locaties, rampgebieden

Op de weg, in een mijn, op een landbouwbedrijf of op een bouwplaats

Wegenbouw en reparaties, brugreparaties, algemene sloopwerkzaamheden, mijnbouw

Tijd is kort en ruimte is beperkt

U moet elke uitdaging aankunnen, snel

U hebt veel tools op de werf die op
perslucht werken

WAAROM

WAAR

WANNEER
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TOEPASSINGEN
SLOOPHAMERS
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Van bruggen tot onderwater werkzaamheden er is veel dat u met onze machines kunt doen.
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KEN UW
SLOOPHAMER
TOEPASSINGEN
1. ZACHT MATERIAAL
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Baksteen, zachte steen en andere zachte
materialen vereisen lichtere sloophamers die
een groot aantal slagen per minuut en minder
slagkracht leveren.

2. MIDDELMATIG HARD MATERIAAL

Hoe harder het materiaal, hoe meer gewicht
en slagkracht er nodig is. Middelmatig harde
materialen met inbegrip van middelmatig
harde steen, niet-gewapend beton en asfalt.

3. HARD MATERIAAL

Om harde steen te breken, met inbegrip van
keien met een hoog gehalte aan siliciumdioxide en gewapend beton, hebt u hoge slagkracht
en minder slagen per minuut nodig.

4. SLOPEN

Slopen is het proces van het neerhalen van
een constructie. Materialen variëren van
zacht tot hard. U hebt stevige, betrouwbare
sloophamers met het juiste type van tools
nodig.
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5. RENOVATIE

Renovatie is het proces van verbetering van
een constructie. Typische taken omvatten het
met de beitel bewerken en bikken van beton.
Renovatiewerken in het algemeen, en in het
bijzonder in gebouwen, betekenen dat u een
effectieve geluid en trillingbescherming nodig
hebt.

6. SPLIJTEN VAN STEEN
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Het splijten van steen met sloophamers
bespaart tijd en kosten vergeleken met het
gebruik van explosieven. Explosieven vereisen
een veilige opslag en veroorzaken onderbrekingen tijdens het springen en de evacuatie.

7. MET BEITEL BEWERKEN

Met beitel bewerken betekent het verwijderen
van kapot en zwak beton vóór het verbeteren
van bijvoorbeeld een wegconstructie met
nieuw beton.

8. ONDERWATER WERKZAAMHEDEN
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Pneumatiek werkt in de meeste omstandigheden. U kunt pneumatische sloophamers
gebruiken voor het met de beitel bewerken en
bikken onder water.

9. BOVENHANDS WERK

Voor bovenhands renovatiewerk hebt u een
lichte en efficiënte hamer met een hoge slagfrequentie nodig.
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UW SLOOPHAMER
BINNENSTEBUITEN
Dit is hoe uw sloophamer gevaarlijke trillingen
behandeld. Het is ook het verhaal van ons hand en arm
beschermingssysteem - HAPS.
We namen de uitdaging al in de jaren
1960 aan om ergonomisch ontworpen
sloophamers te creëren. Het eerste
wat we deden was dat de zuiger
kussens aanzet, een techniek welke
door de jaren heen werd verfijnd.
Tijdens de jaren 70 hebben we de
eerste trillingsdemping handgrepen
geïntroduceerd. In de jaren 80 en 90
hebben we trillingsdempende veren
toegevoegd en de gewichtsverhouding
tussen handgreep en behuizing
geoptimaliseerd.
Vandaag hebben we een flexibel
draaipunt toegevoegd, waarbij de
energie in alle drie richtingen wordt
gereduceerd. De verhouding tussen
vaste en beweegbare delen is de
afgelopen jaren ook aangepast.

10 EENVOUDIGE MANIEREN OM TRILLINGEN TE
VERMINDEREN
Gebruik HAPS-geschikte machines

Er zijn twee soorten krachten die
trillingen veroorzaken. Het eerste
soort trilling komt van de machine
zelf. Het treedt op wanneer de zuiger
accelereert, wanneer interne delen in
onbalans zijn of wanneer de tools in
onbalans zijn. Wij bestrijden dit soort
trillingen met HAPS technologie.
De tweede trillingsbron die we
moeten bestrijden wordt veroorzaakt
door de slagenergie van het breken
zelf. Door het gebruik van de juiste
technieken kunt u het effect van
door slagen veroorzaakte trillingen
verminderen.

RELATIE TUSSEN TRILLING EN BLOOTSTELLINGNIVEAU
TRILLINGSMAGNITUDE
(m/s 2)
20

Gebruik de juiste machine voor het
juiste karwei

18

Boven de ELV (blootstellingsgrenswaarde)

16

Tussen de EAV (blootstellingsactiewaarde) en ELV

Gebruik het juiste machineonderhoud

14

Onder de EAV

12

Houd het gereedschap scherp

10

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

8

Wissel werktaken

2

Neem regelmatig een pauze
Houd de machine niet te stevig vast

6
4

0.5

2

3

4

Masseer je vingers tijdens de pauzes

5

6

7

8

9

10

BLOOTSTELLINGSDUUR
(uren)

Houd uw handen warm en droog
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DIT IS TRILLING

De blootstellingsgrenswaarde (ELV) is 5 m/s 2
Het rode gebied = onmiddellijke actie om te
stoppen

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

LAAT DE MACHINE WERKEN
DAT IS HOE U HET BEST UW HAPS-GESCHIKTE MACHINE GEBRUIKT
HAPS-machines met trillingsdemping hebben voorgespannen
veerhandgrepen. Als u te hard op de grepen drukt, raakt u een stop en
verliest u het effect van de veren. Druk de handgreep voor de helft naar
beneden en de juiste hoeveelheid kracht wordt automatisch toegepast. Laat
de machine "zweven" tussen de handgrepen.

Precisie begint hier
De softstart trekker helpt u om langzaam de energie van de sloophamer
vrij te geven. De tweestaps trekker
geeft u volledige controle bij het starten van een moeilijke snede.

Eenvoudige smering voor een lange levensduur
De geïntegreerde smering houdt bewegende delen
tijdens de gehele werkperiode in vorm. In koude
omstandigheden werkt de smering ook als antivries.

KRIJG
MEER
GEDAAN
Rotatie maakt gewichtloos
De wartel van de luchtinlaat is
met gemak 360° draaibaar, ook
onder druk. Rotatie maakt dat
zware rubberen slangen lichter
aanvoelen en het spaart uw
kracht.

GOEDE
ERGONOMIE

Zevenvoudige verhoging
Het HAPS-systeem (systeem om
handen en armen te beschermen)
maakt de PE-machines uniek. Hiermee is op een bepaald niveau van
trillingsblootstelling een zeven keer
langere werktijd mogelijk dan met
conventionele machines met vaste
handgreep.

Lucht stopt trillingen
De zuiger zet luchtkussens aan weerszijden
van de cilinder aan. Als
de machine niet-belast
draait, neemt dit het
metaal-op-metaal contact
nagenoeg weg.

BESPAAR
TIJD & GELD

Eenvoud is betrouwbaar
Het massieve concept van de behuizing gaat over betrouwbaarheid. Door
een massieve, eendelige behuizing te
maken reduceren we het aantal delen
en elimineren mogelijke problemen.
De behuizing heeft een laag zwaartepunt voor een goede balans.

Minder lawaai, meer gedaan
De slanke geluiddemper van polyurethaan reduceert het lawaai tot 75
procent, vergeleken met een nietstille machine. En het komt nooit in
uw gezichtslijn.
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LICHTE EN MIDDELZWARE SLOOPHAMERS

HET VERZORGEN VAN TALENT
Als er veel vraag naar u is, is het belangrijk dat u uw energie op de juiste manier gebruikt.
Door keuze van de juiste tool, bent u een breker - niet een shaker.

Onze lichte en middelzware
sloophamers kunnen de meeste taken
aan. En net zoals u, zijn ze uniek.
Het massieve behuizingsontwerp
betekent dat de volledige sloophamer
uit één enkel gietstuk is gemaakt.
Dankzij deze technologie hebben we
geen bouten nodig die vaak worden
gebruikt om de machine bij elkaar te
houden. In werkelijkheid hebben onze
sloophamers tussen 25 en 35 minder

onderdelen dan andere sloophamers.
Minder onderdelen zorgen voor
eenvoudig onderhoud en een betere
betrouwbaarheid. Voor u betekent
dat elke dag beetje meer doen en veel
tijdwinst per maand.
Om uzelf in vorm te houden
adviseren we om HAPS-geschikte
machines te gebruiken. Met veel
minder trillingniveaus kunt u per
dag tot zes keer langer werken.

Lichte pneumatische sloophamers van het type TEX

140 PS

Met trillingsdemping

Minder trillingen is belangrijk
voor de productiviteit, vooral
als u een multitalent bent. Alle
trillingwerkzaamheden worden
gedurende de dag bij elkaar
opgeteld. Met HAPS kunt u taken
aannemen zonder dat u zich zorgen
hoeft te maken over buitensporige
trillingniveaus. Dat is het verzorgen
van talent.

180 PS

NEE

220 PS

NEE

150 PE

NEE

190 PE

JA

JA

Gewicht

kg

15,5

19

19,5

22

23,5

23,5

19

22,5

23

Lengte

mm

590

595

645

625

670

670

590

595

645

Luchtverbruik bij 6 bar

l/s

25

26

30

25

26

slagen/min.

1.530

1.500

1.320

1.530

1.500

m/s²

15,2

14,5

12,8

4,5

3,7

104

104

104

Slagfrequentie
Trillingsniveau 3-assen (ISO 28927-10)

Geluidsvermogensniveau gegarandeerd (2000/14/EC) Lw, dB(A)
Geluidsdrukniveau (ISO 11203)

Lp, r=1m

Schachtafmetingen: Hex

mm

91

92

91

104

106

106

104

92

93

93

91

92

91

22x82.5 25x108 25x108 28x160 25x108 28x160 32x160 22x82.5 25x108 25x108 28x160
8461
8461
8461
8461
8461
8461
8461
8461
8461
8461
8461
0223 30 0223 32 0224 30 0224 34 0225 30 0225 32 0225 35 0223 31 0223 33 0224 31 0224 33

Onderdeelnummer

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

Lichte pneumatische sloophamers van het
type TEX

20 PS

20 PS-1

21 PE

21 PE-1

Gewicht

kg

20

20

21

21

Lengte

mm

635

600

650

615

Luchtverbruik bij 6 bar

l/s

25

25

25

25

slagen/min.

1.140

1.140

1.140

1.140

m/s²

18,3

18,3

7,6

7,6

Lw, dB(A)

105

105

105

105

Lp, r=1m

93

93

93

93

25x108

-

25x108

-

8461 0223 31

-

8461 0225 31

-

-

25x75

-

25x75

-

8461 0224 33

-

8461 0226 33

Slagfrequentie
Trillingsniveau 3-assen (ISO 28927-10)
Geluidsvermogensniveau gegarandeerd
(2000/14/EC)
Geluidsdrukniveau (ISO 11203)
Schachtafmetingen: Hex

mm

Onderdeelnummer
Schachtafmetingen: Rond
Onderdeelnummer

mm

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

Onderdeelnummer

Handslang, 20 mm x 3 m
compleet met klauwkoppeling, sleutelmoer en
slangklemmen

9030 2048 00

Klauwkoppeling, Atlas
Copco standaard

9000 0306 00

Klauwkoppeling, Atlas
9000 0306 01
Copco standaard met filter
Denk erom dat de bovenstaande handslang is uitgerust met Atlas Copco standaard klauwkoppelingen.

TEX lichte sloophamer

Oorvriendelijk

KRIJG MEER
GEDAAN

Geluidsonderdrukking
maakt de 140PS een
goede keuze in afgesloten
ruimten.

Geen zware slang
Door de roterende wartel van
de luchtinlaat is het gemakkelijker om zich met de slang te
verplaatsen.

Snelle vergrendeling
Net als de 150PE, is dit model
voorzien van een vergrendeling
voor een snelle en makkelijke
gereedschapswissel.

Sloop assistent
De TEX 140PS kan alles verwerken, van mediumharde
materialen zoals beton, tot
het breken van zachte steen.

140

Win-win sloophamer
Met deze HAPS-geschikte sloophamer verhoogt
u zowel de productiviteit
als de veiligheid. HAPS
stabiliseert en vermindert
trillingen in drie assen.

Uitgebalanceerde prestaties

PS

150
PE

Uitstekende balans betekent
hoog comfort en hoge prestaties,
zonder het toevoegen van extra
gewicht.

GOEDE
ERGONOMIE

Soepel breken
Om het breken steeds
soepel en doeltreffend te
houden, schakelt de zuiger
luchtkussens in.

De eerste slag
De softstart-functie is het
breek-equivalent van een
chirurgisch instrument.
Het maakt de eerste slag
een plezier.

Bespaar tijd op service
Veel voorkomende onderdelen maken het onderhoud
eenvoudig en zijn goed voor
de business.

Grote slagkracht
De 140 PS en 150 PE slaan
keihard dankzij extra lange
zuigerslagen.

ERGO-SET
Complete sets om TEX PS-modellen om te bouwen
tot sloophamers met trillingsdemping (model PE).

Sets
Onderdeelnummer

TEX 140, 180

TEX 220, 270

3310 1458 61

3310 1458 60
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TEX middelzware sloophamer
Direct correct
De eerste slagen zijn
geen probleem dankzij de
softstart-functie.
GOEDE
ERGONOMIE

Beweeg sneller
De roterende wartel van de
luchtinlaat maakt het eenvoudiger. Het is een gewaardeerde
functie die beschikbaar is
op alle lichte/middelzware
modellen.

Minder trillingen met HAPS
Het trillingsdempende systeem
HAPS beschermt en laat u
efficiënter werken.

BESPAAR
TIJD

Softstart

Snelle kick

De eerste kritische slagen zijn gemakkelijk dankzij de softstart-functie.
Knijp voorzichtig en ervaar volledige
controle van de eerste tot de laatste
seconde.

270

U vindt de houder van de kickvergrendeling op zowel de 270 PS en 230 PE.

PS

Automatische bescherming

230
PE
TEX pneumatische
middelzware sloophamers

270 PS

Met trillingsdemping

230 PE

NEE
kg

28

25,5

27

27

Lengte

mm

690

625

670

670

l/s

32

30

slagen/min.

1.230

1.320

m/s²

14,9

4,2

Geluidsvermogensniveau
gegarandeerd (2000/14/EC)

Lw, dB(A)

105

106

Geluidsdrukniveau
(ISO 11203)

Lp, r=1m

92

Slagfrequentie
Trillingsniveau 3-assen
(ISO 28927-10)

Schachtafmetingen: Hex

mm

Onderdeelnummer

Zware treffer
De 230 PE middelzware sloophamer is ideaal voor onderhoudswerk en algemeen sloopwerk
dankzij het lage gewicht en een
machtige doorslag.

92

93

Eén stuk

93

28x160

32x160

8461
0226 30

8461
8461
8461
8461
0226 31 0225 31 0225 34 0225 35

De 230 PE en 270 PS
zijn beide sloophamers
met enkele behuizing.
Dit betekent minder
onderdelen en minder
onderhoud.

25x108 28x160 32x160

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

Accessoires

Onderdeelnummer

Handslang, 20 mm x 3 m compleet met klauwkoppeling, sleutelmoer en slangklemmen

9030 2048 00

Klauwkoppeling, Atlas Copco standaard

9000 0306 00

Klauwkoppeling, Atlas Copco standaard met filter

9000 0306 01

Denk erom dat de bovenstaande handslang is uitgerust met Atlas Copco standaard klauwkoppelingen.
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VEELZIJDIG

JA

Gewicht
Luchtverbruik bij 6 bar

230 PE en 270 PS hebben beide
automatische smering. Gewoon
vullen en beginnen met werken.

Medium speciaal
De middelzware
sloophamers kunnen
alles verwerken, van
het breken van beton
en asfalt tot zachtere
materialen.
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HET BREKEN VAN
BESTRATINGEN 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.
Zware belastingen

ASFALT
GEBRUIK MIDDELZWARE
SLOOPHAMERS
Flexibele bestrating

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

Druk 2,0 MPa

VERMOEIDHEIDSSCHEUREN
Dit zijn lineaire scheuren die zich over de
gehele plaat uitbreiden. Deze scheuren
kunnen een individuele plaat doorgaans
verdelen in twee tot vier stukken. Water
kan in de scheuren dringen en veroorzaakt
erosie van de basisplaat. Het veroorzaakt
afbrokkelen en uiteenvallen als de scheuren
niet worden afgedicht.
Scheuren kunnen worden veroorzaakt door:
Zwaar verkeer

12

Temperatuurverschillen aan de bovenen onderzijde van de plaat kan deze
naarboven of naar beneden doen buigen
Vocht
Verlies van ondersteuning
Afdichting kan een enkele scheur repareren.
Meer dan één lineaire scheur vereist meestal
een volledige dieptereparatie.

Zware belastingen

GEWAPEND BETON
GEBRUIK ZWARE
SLOOPHAMERS
Starre bestrating

Druk < 0,2 MPa

Een betonplaat moet worden gebroken
– zware sloophamers > 30 kg
PUNCHOUT (PONSSCHADE)
Een punchout is een geïsoleerd stuk plaat dat
in meerdere stukken breekt. Dit kan vervolgens weer leiden tot afbrokkelen en uiteenvallen van beton. Water kan in de bestrating dringen, wat erosie van de basisplaat veroorzaakt.
Punchouts kunnen worden veroorzaakt door:
Onvoldoende versteviging

Staalcorrosie
Onvoldoende hoeveelheid staal
Te brede krimpspleten
Te smalle krimpspleten
Een volledige dieptereparatie wordt
aanbevolen.

AFBROKKELEN
Afbrokkelen is het scheuren, breken of
afbladderen van de randen in de buurt van een
betonverbinding of spleet.
Het geeft normaliter een vergevorderde aantasting onder de oppervlakte aan.
Het afbrokkelen kan worden veroorzaakt
door:
Overbelasting door infiltratie van onsamendrukbaar materiaal in de verbindingen en
daaropvolgende uitzetting

Vriezen en dooien
Onvoldoende versteviging tijdens de bouw
Zwaar verkeer
Wanneer het afbrokkelen verder is dan 75
mm van het scheurfront dan is dit ook een
aanwijzing op mogelijke afbrokkeling aan de
onderverbinding. Een volledige dieptereparatie wordt aanbevolen.

HOEKBREUK
Het is een scheur die de plaatverbinding in de
buurt van een hoek kruist. "In de buurt" wordt
doorgaans gedefinieerd als ongeveer twee
meter van de hoek. De schade loopt door de
gehele plaat en wordt veroorzaakt door de
hoge spanning in het gebied. Water kan in
de scheur dringen en veroorzaakt erosie van
de basisplaat. Het veroorzaakt vervolgens
afbrokkelen en uiteenvallen van beton.

Hoekbreuken worden veroorzaakt door:
Lastherhalingen gecombineerd met een verlies
van ondersteuning
Slechte overdracht van lasten over de verbinding
Buigbelastingen door temperatuurverschillen
aan de boven- en onderzijde van de plaat
Een volledige dieptereparatie wordt aanbevolen.

FIXATIE VAN EEN GAT
Er zijn twee belangrijke manieren om een beschadigde bestrating te repareren.
De breedte en diepte van het beschadigde gebied bepaalt de desbetreffende manier.
GEDEELTELIJKE DIEPTEREPARATIE
Met een gedeeltelijke dieptereparatie kunt u ongeveer 50
tot 75 mm diepe beschadigingen van de plaat herstellen
en minder dan één vierkante
meter.
Gebruik: Hamer en/of lichte
en middelzware sloophamer

VOLLEDIGE DIEPTEREPARATIE
Een volledige dieptereparatie herstelt afbrokkelingen, punchouts, afbladderen, hoekbreuken
en scheuren van een oppervlak die groter zijn
dan een vierkante meter en die van de onderzijde afkomstig zijn. Meet de afbrokkelingen
en plaatscheuren wanneer u de keuze maakt
tussen een gedeeltelijke of volledige dieptereparatie. Als de afbrokkelingen verder zijn dan
75 mm van de verbinding - voer een volledige
dieptereparatie uit.
Gebruik: Zware en/of middelzware sloophamer

13

COMPRESSORGIDS
STAP-VOOR-STAP
Met onze compressoren kunnen vaak meerdere
sloophamers gelijktijdig draaien. Deze gids helpt
u om de juiste combinatie van sloophamers en
compressor te vinden.

TEX pikhamers
05 PE

09 PE

1

XAS compressoren

150 PE

6,5

10,5

12

19

l/s 2

10

17

20

25

37 KD

33

3

2

1

1

47 KD

42

4

2

2

57 DD

50

5

3

67 DD

62

6

77 DD

72

97 DD
137 DD

190 PE

TEX zware sloophamers

230 PE

280 PE

23

27

31,5

37

42

26

30

32

37

42

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

3

2

2

2

1

1

1

7

4

3

2

2

2

2

2

1

89

8

5

4

3

3

2

2

2

2

120

12

7

6

4

4

4

3

3

2

kg

12 PE

TEX lichte & middelzware sloophamers

33 PE

40 PE

1) Gewicht 2) Luchtverbruik bij 6 bar

ENKELE GIDS
1 Als u één type sloophamer hebt:

3 Vind in de uiterste linker kolom de 5 U kunt bijvoorbeeld met twee

2 Vind in de bovenste rij het model

4 Waar de rij en kolom elkaar

gebruik Enkele gids.
dat u wilt gebruiken.

14

compressor die u wilt gebruiken.

kruisen vindt u het aantal sloophamers die u met een specifieke
compressor kunt gebruiken.

TEX 190 PE met een XAS 77 DD
werken en drie units met een
XAS 97 DD.

TOOLS VOOR ELKE KLUS - TEX LICHTE & MIDDELZWARE
SLOOPHAMERS
180PS, 190PE, 220PS, 230PE, 270PE, 280PE

20PS, 21PE, 140PS, 150PE, 180PS, 190PE, 220PS, 230PE
Schacht
H 25 x 108 mm

Werklengte

Totale
lengte

380
380
380
380
380
430
380
280
-

500
500
500
500
500
550
500
400
-

Puntbeitel
Smalle beitel
Brede beitel
Graafbeitel
Graafschop
Kleischop
Wigbeitel
Steel voor stamper
Stamper, rond
Stamper, vierkant

Punt- Onderdeelbreedte nummer
25
75
75
120
125
35
ø175
ø175

Schacht
H 28 x 160 mm

3083 3253 00

Puntbeitel

3083 3254 00
3083 3255 00
3083 3256 00

Smalle beitel

3083 3257 00
3083 3033 00
3083 3258 00
3083 3259 00
3083 3252 10
3083 3239 00

20PS-1, 21PE-1
Schacht
25 x 75 mm

Werk- Totale
lengte
lengte
Met vierkante kraag
Smalle beitel
Graafbeitel
Kleischop

450
420
420

Punt- Onderdeelbreedte nummer

537
507
507

75
135

3083 3316 00

Brede beitel
Asfaltbeitel
Graafbeitel
Graafschop
Kleischop
Wigbeitel
Steel voor stamper
Stamper, rond
Stamper, vierkant
Drijverkussen, rond

Werklengte

Totale
lengte

380
450
1.000
390
450
1.000
380
300
380
380
380
400
230
-

546
616
1.166
556
616
1.166
546
466
546
546
546
566
396
-

Punt- Onderdeelbreedte nummer
36
36
36
75
115
75
125
140
40
ø180
ø150
ø200

3083 3271 00
3083 3272 00
3083 3273 00
3083 3274 00
3083 3275 00
3083 3276 00
3083 3277 00
3083 3278 00
3083 3279 00
3083 3280 00
3083 3281 00
3083 3282 00
3083 3283 01
3083 3301 00
3083 3302 00
3083 3197 00

3083 3317 00

220PS, 230PE, 270PS, 280PE

3083 3318 00

Schacht
H 32 x 160 mm
Puntbeitel

Smalle beitel
Brede beitel
Asfaltbeitel
Graafbeitel
Graafschop
Kleischop
Wigbeitel
Steel voor stamper
Stamper, rond
Stamper, vierkant
Drijverkussen, rond

Werklengte

Totale
lengte

380
450
1.000
380
450
1.000
380
300
380
380
380
400
235
-

546
616
1.166
546
616
1.166
546
466
546
546
546
566
401
-

Punt- Onderdeelbreedte nummer
36
36
36
75
115
75
125
140
40
ø180
ø150
ø200

3083 3205 00
3083 3206 00
3083 3207 00
3083 3208 00
3083 3209 00
3083 3210 00
3083 3211 00
3083 3212 00
3083 3213 00
3083 3214 00
3083 3215 00
3083 3216 00
3083 3218 01
3083 3301 00
3083 3302 00
3083 3197 00

AIR-OIL voor sloophamers, synthetisch smeermiddel
Olievolume

L

Gewicht

kg

Onderdeelnummer

Puntbeitel

Smalle beitel

Brede beitel

Wigbeitel

Steel voor
stamper

Stamper, rond

Asfaltbeitel

Stamper,
vierkant

Drijverkussen, rond

1

5

20

1,1

5,8

23

8099 0202 36

8099 0202 02

8099 0202 15

Graafbeitel

Graafschop

Bouchardeerhamer

Steel voor bouchardeerhamer

Kleischop
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ALLEEN VOOR U
In onze nieuwe profielstore vindt u van alles, van
Atlas Copco kleding tot de nieuwste schaalmodellen
van onze specialistische apparatuur.

TEX 230 PE
Deze originele TEX 230 PE is een middelgrote pneumatische sloophamer, ideaal voor onderhoudswerk en
sloopwerkzaamheden in het algemeen. Het ontwerp voor
een massieve behuizing bevat minder onderdelen en dat
wil zeggen een grotere betrouwbaarheid. Het schaalmodel wordt geleverd met een "rots" basis met Atlas Copco
logo.

FEITEN
Schaalmodel: 1:10.3
Afmetingen: 10 x 4,7 x 1,7 cm
Gewicht: 90 gram
Materiaal: Zinklegering
Artikelnummer: PS001554
Prijs: 14,50 euro/stuk
Let op: Dit product is een model voor verzamelaars, geen speelgoed.

Bekijk hier onze nieuwe winkel: www.atlascopco.com/profilestore

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

