
Κρουστικό πιστολέτο βενζίνης 

Η τεχνολογία και τα πλεονεκτήµατά της αναλυτικά:

Προσοδοφόρα εργασία λόγω της χαµηλής κατανάλωσης

καυσίµου καθώς επίσης και της µεγάλης δεξαµενής καυσίµου,

η οποία µειώνει τις παύσεις εργασίας για πλήρωση µε καύσιµο. 

Απλή συντήρηση µε τη βοήθεια του κεντρικού ρακόρ λίπανσης:

απλή λίπανση µε µικρό γρασαδόρο ολόκληρου του

µηχανήµατος στο εργοτάξιο.

Η άριστη απόσβεση κραδασµών σε όλο το στέλεχος και στις

χειρολαβές,  καθώς και η πρόσθετη χειρολαβή στη µετώπη

επιτρέπουν την επι µακρόν συνεχή εργασία χωρίς καταπόνηση.   

Πολύ φιλικό στο περιβάλλον και στο χειριστή λόγω χαµηλών

εκποµπών ρύπων, του µε EPA"πιστοποιηµένου δίχρονου

κινητήρα της ίδιας της Wacker.

Υψηλή ευελιξία: ∆ιατίθενται υποδοχές στερέωσης για όλα τα

εργαλεία της αγοράς, ακόµη και αυτών της αερόσφυρας.

Πλήρης αυτονοµία : Με το βενζινοκινητήρα είναι ανεξάρτητο

από τροφοδοσία πεπιεσµένου αέρα,  κοµπρεσέρ ή ηλεκτρικής

παροχής.

www.wackergroup.com

BH 23 

Σκληρό στο µπετόν και στην
άσφαλτο µαλακό στο χειριστή

Ο ισχυρός και αξιόπιστος δίχρονος κινητήρας της

Wacker κάνει το BH 23 αξεπέραστο σε όλα τα είδη

εργασιών σκαψίµατος και κατεδάφισης. Με τον

βενζινοκινητήρα του είναι ανεξάρτητο από τροφοδοσία

πεπιεσµένου αέρα εξοικονοµώντας το κόστος του

αεροσυµπιεστή (κοµπρεσέρ). Το δε αντικραδασµικό "

σε όλο το στέλεχος" σύστηµα προστατεύει όχι µόνο το

χειριστή αλλά και το ίδιο το µηχάνηµα, κατατάσσοντας

το BH 23  στην πρώτη θέση όχι µόνο όσον αφορά την

απόδοση, αλλά και την εργονοµία!

WACKER
Aξιόπιστη

Φερέγγυα   

Πάντα διαθέσιµη

Ταχείας αντίδρασης



Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.
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Εργασίες σκαψίµατος µε το
BH 23. 

Βαγονάκι  µεταφοράς µε 
ενσωµατωµένη εργαλειοθήκη.
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Κρουστικό πιστολέτο βενζίνης 
BH 23

συµπερ. οδηγίες λειτουργίας και
εγχειρίδιο ανταλλακτικών

Περιεχόµενα συσκευασίας

B = Βενζίνη
H = Σφύρα
23 = Βάρος (kg)

Οδηγίες για το µοντέλο

Πρόσθετα εξαρτήµατα: Ζητήστε τους καταλόγους µας µε τα πρόσθετα εξαρτήµατα! 

www.wackergroup.com

Τεχνικά χαρακτηριστικά BH 23

Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χωρίς εργαλείο) mm 790 x 450 x 333

∆ιαστάσεις αποστολής (Μ x Π x Υ) mm 840 x 475 x 370

Βάρος (χωρίς εργαλείο) kg 23,0

Βάρος µεταφοράς (µε συσκευασία) kg 28,5

Υποδοχή εργαλείου mm Ø 27 x 80        hex 25 x 108        hex 28 x 152        hex 28 x 160

Αριθµός κρούσεων 1/min 1.300

Κρουστική ισχύς J (mkp) 55 (5,5)

Επιτάχυνση παλάµης"βραχίονα (ISO 8662 τµήµα 1) m/s2 12,8

Στάθµη ηχητικής πίεσης dB(A) 101

Κινητήρας αερόψυκτος δίχρονος βενζινοκινητήρας ενός κυλίνδρου

Κατασκευαστής κινητήρων WACKER

Τύπος WM 80

Κυβισµός cm3 80

Ισχύς kW (PS) 2,0 (2,7)

σε στροφές 1/min 4.250

µίγµα βενζίνης"λαδιού 50:1

Κατανάλωση καυσίµου l/h 1,2

Περιεκτικότητα δεξαµενής (καύσιµο) l 1,8

Μετάδοση ισχύος από κινητήρα µέσω φυγοκεντρικού συµπλέκτη, στροφάλου 
και σύστηµα κρούσης ελατηρίων αέρος, επάνω στο εργαλείο


