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BH65
Benzínová bourací kladiva

Přesvědčivý poměr hmotnosti na jednotku
výkonu: BH65
Pro benzínové bourací kladivo BH65 je typická nejvyšší
energie jednotlivého příklepu a nejlepší poměr hmotnosti na
jednotku výkonu. Se 65 jouly představuje nejvýkonnější
benzínové bourací kladivo ve své třídě a jediné s nízkými
vibracemi přenášenými na ruku při práci. Díky nízkoemisnímu
motoru Wacker Neuson je BH65 účinným a produktivním
společníkem pro jakékoliv práce na staveništi.

Velmi vysoká energie jednotlivého příklepu 65 joulů díky●

příklepovému mechanismu, který je optimálním způsobem
přizpůsoben motoru.
hmotnost 24 kg●

Úsporný a nízkoemisní motor Wacker Neuson vlastní●

konstrukce
Snadná údržba příklepového mechanismu na staveništi●

pomocí malé pumpičky přes centrální mazací hlavu.
Vibrace přenášené na ruku 4,6 m/s²*●

Příklepový mechanismus, který je optimálně přizpůsoben
motoru WM 80

Vysoké rychlosti úderů a lehký úderník zajišťují velmi
vysokou energii jednotlivého příklepu a výjimečně
vyrovnaný úderný výkon a nízké vibrace.

Otevřený a samočisticí příklepový mechanismus snižují
servisní náklady na pouhé domazávání příklepového
mechanismu.

* Vibrace přenášené na ruku jsou tak pod hranicí 5 m/s² Tak je možné s ním pracovat nepřetržitě až osm pracovních hodin
denně. V souladu se směrnicí EU 2002/44/ES.

Technická data
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BH65

 ø 27 x 80 hex 25 x 108 hex 28 x 152 hex 28 x 160 hex 32 x 160

Energie jednoho příklepu  J
(mkp)

65 65 65 65 65

Počet úderů  1/min 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250

Hmotnost  kg 25 25 26 26 26

D x Š x V  mm 848 x 492 x 346 858 x 492 x 346 905 x 492 x 346 905 x 492 x 346 905 x 492 x 346

Výrobce motoru Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

Typ motoru * WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80

Zdvihový objem  cm³ 80 80 80 80 80

Provozní výkon  kW (PS) 1,7 (2,31) 1,7 (2,31) 1,7 (2,31) 1,7 (2,31) 1,7 (2,31)

Otáčky  1/min 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100

Směs benzínu s olejem 50:1 50:1 50:1 50:1 50:1

Objem nádrže  l 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Spotřeba paliva  l/h 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

* Vzduchem chlazený, jednoválcový, dvoutaktní benzínový motor

Poznámka
Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi
dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických
provozních podmnek měnit.
Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.
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