
MŁOT 
WYBURZENIOWY
HEX 30mm  15KG 

technologyELECTRONIC CONSTANT SPEED

ECS

DO CIĘŻKIEJ 
PRACY 
W EKSTREMALNYCH 
WARUNKACH

1738 zł / netto



Wydajny system chłodzenia

Gwarantuje optymalną temperaturę pracy i zwiększa 
wytrzymałość silnika podczas dużych obciążeń.

Uchwyt Hex 30mm

Zaletą systemu mocowania Hex 30mm jest 
szybkość i prostota wymiany osprzętu bez 
konieczności  używania narzędzi 
dodatkowych.

Wyłącznik Lock „ON”

Pozwala na ciągłą pracę w trybie „ON” bez 
konieczności ciągłego trzymania 
wyłącznika.

technology

System Elektronicznej stabilizacji obrotów 

Podtrzymuje prędkość obrotową w trakcie dużych obciążeń 
przyśpieszając prace rozbiórkowe i wyburzeniowe.

ELECTRONIC CONSTANT SPEED

ECS

NIEZAWODNOŚĆ 
I MAKSYMALNA 
WYDAJNOŚĆ

HEX 30 mm

230-240V~

50HZ

1750W

1700 ud/ min

48J

15kg

4m

 II/

Typ Uchwytu

Napięcie znamionowe        

Częstotliwość znamionowa     

Znamionowa moc wejściowa   

Częstotliwość udaru 

Siła energii udarowej  

Waga (Bez akcesoriów) 

Długość Przewodu zasilającego 

Klasa Ochronności 

Obudowa przekładni wykonana z stopu magnezu

30% mniejszy ciężar w stosunku do stopów aluminium oraz duża 
wytrzymałość mechaniczna i wysokie właściwości termiczne pozwalają 
obniżyć ciężar urządzenia, podnieść wytrzymałość konstrukcji i zapewnić 
idealne odprowadzenie ciepła z wnętrza mechanizmu udarowego oraz 
przekładni.

Wygodne uchwyty pokryte gumą 

Rączka dodatkowa jak i uchwyt urządzenia pokryte zostały 
miękką gumą dzięki temu urządzenie pewnie leży w dłoniach i 
nie wyślizguję się w trakcie pracy z rąk operatora.

SPECYFIKACJA

4 Metrowy przewód zasilający 

Długi 4 metrowy przewód zasilający pozwala na 
pracę w obszarze do 64m2 bez konieczności 
zmiany źródła zasilania.

Anty-pyłowa osłona silnika

Specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne chronią silnik przed 
szkodliwym działaniem pyłu i pomagają wydłużyć żywotność 
urządzenia.

Duża energia Udaru 48J

Zapewnia wydajną pracę w twardych materiałach gdzie 
potrzebna jest wysoka efektywność pracy.

Wysokiej jakości KOMPONENTY

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów od światowych producentów oraz zaawansowanym procesie 
hartowania elementów przekładni i mechanizmu udaru pneumatycznego, urządzenie cechuje się długą żywotnością, 
co potwierdza wydłużony okres gwarancji nawet do 3 Lat.

Kontrolka przypomnienia serwisowego 

Informuje o konieczności przeglądu serwisowego i wymianie szczotek.

Dodatkowa komora na smar

Gwarantuje wystarczające smarowanie części przekładni w ciężkich warunkach pracy i wydłuża 
interwały serwisowe.

Duża średnica Cylindra Fi 52mm

Pozwala osiągnąć dużą energię udaru i wytrzymałość urzĄdzenia.

Kontrolka zasilania 

Natychmiast informuje o przerwaniu przewodu zasilającego lub utracie napięcia zasilania.

Technologia Antywibracyjna 

Redukuje drgania urządzenia do minimum chroniąc operatora 
przed działaniem szkodliwych wibracji, polepsza komfort 
pracy i pozwala na dłuższą pracę bez uczucia zmęczenia.



EKIPA DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH

stalco.pl

MŁOT UDAROWO 
- OBROTOWY 
SDS-MAX  

MŁOTOWIERTARKA 
Z FUNKCJĄ PODKUWANIA 
SDS-PLUS  

MŁOT WYBURZENIOWY 
HEX 30MM
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