
Ηλεκτρικό κρουστικό πιστολέτο

Η τεχνολογία και τα πλεονεκτήµατά της αναλυτικά:

Μοναδική προστασία χειριστού από σωµατική  κόπωση:
Αντικραδασµικό σύστηµα σε όλο το προστατευτικό σώµα (µόνο
στη WACKER!) για την απόσβεση των κραδασµών κατά την
οδήγηση του σφυριού µε το σώµα. Αυτό επιτρέπει τη συνεχή
εργασία  µέχρι και 8 ώρες την ηµέρα σύµφωνα µε την οδηγία
2002/44/ΕΚ της Ε.Ε  αναφορικά µε την προστασία του
χειριστή από τις δονήσεις.

Οµοιόµορφη ισχύς κρούσης σε κάθε υλικό (από µαλακό 
µέχρι σκληρό) µέσω του βελτιστοποιηµένου $ελατηρίων
αέρος$  συστήµατος κρούσης, ανεξαρτήτως ανακρούσεων.

Μέσω του ισχυρού συστήµατος κρούσης το σφυρί µπορεί να
χρησιµοποιηθεί τόσο για δύσκολες εργασίες σκαψίµατος και
κατεδάφισης όσο επίσης και σε εργασίες συµπίεσης.

Απλή συντήρηση µε τη βοήθεια του κεντρικού ρακόρ λίπανσης:
Απλή λίπανση στο εργατάξιο ολόκληρου του εργαλείου µε
µικρό γρασαδόρο.

Υψηλή ευελιξία: ∆ιατίθενται όλες οι υποδοχές στερέωσης
εργαλείου (φωλιές) για χρήση όλων των αυµβατικών
εργαλείων ακόµη και αερόσφυρας.

Πρόσθετη αντικραδασµική χειρολαβή στην µετώπη , η οποία
διευκολύνει την τοποθέτηση και  εργασία του µηχανήµατος σε
πλάγια θέση.

www.wackergroup.com

EH 23

Το σφυρί αυτό δίνει στους
κραδασµούς το αποφασιστικό
κτύπηµα

Με επιτάχυνση παλάµης$βραχίονα της τάξης 4.8 m/s2 το

EH 23 low vib είναι ακτύπητο στον τοµέα „απόσβεση

κραδασµών“. Ιδιαίτερα στους κραδασµούς, οι οποίοι δρουν

επάνω στο χειριστή κατά τη στήριξη του σφυριού στο σώµα,

το EH 23 µε τo µοναδικό σύστηµα απόσβεσης κραδασµών

ολόκληρου του σώµατος κινητήρα, είναι αξεπέραστο. Εκτός

αυτού είναι αρκετά κιλά ελαφρύτερο από όλους τους

ανταγωνιστές του ‘εχοντας συγχρόνως την ίδια ισχύ. Το

αποτέλεσµα αυτών των δυνατών επιχειρηµάτων: Μέγιστη

παραγωγικότητα διότι η εργασία εκτελείται χωρίς µεγαλη

σωµατική κόπωση δίνοντας συνάµα την απόλυτη άνεση

χειρισµού.

WACKER
Aξιόπιστη

Φερέγγυα   

Πάντα διαθέσιµη

Ταχείας αντίδρασης



Τεχνικά χαρακτηριστικά EH 23 Low Vib

Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.
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Ως πρόσθετο εξάρτηµα διατίθεται: βαγονάκι µεταφοράς µε
ενσωµατωµένη εργαλειοθήκη.
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Ηλεκτρικό κρουστικό 
πιστολέτο
EH 23 Low Vib

συµπερ. 10 µ. ηλεκτρικό καλώδιοl µε
ρευµατολήπτη, οδηγίες λειτουργίας
και εγχειρίδιο ανταλλακτικών.

∆ιατίθενται όλες οι υποδοχές
εργαλείων κατόπιν ειδικής παρ/λίας .

Περιεχόµενα συσκευασίας

E = Ηλεκτρικό
H = Σφύρα
23 = Βάρος (kg)
Low Vib = Ονοµασία

Οδηγίες για το µοντέλο

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

Wacker Construction Equipment AG • Preußenstraße 41 • D-80809 München

Μ x Π x Υ (χωρίς εργαλείο) mm 750 x 530 x 210

∆ιαστάσεις αποστολής (Μ x Π x Υ) mm 900 x 550 x 255

Βάρος (χωρίς εργαλείο) kg 22,4

Βάρος µεταφοράς (µε συσκευασία) kg 30,5

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

Αριθµός κρούσεων 1/min 1.300

Κρουστική ισχύς J (mkp) 50 (5) 

Κινητήρας Κινητήρας γενικής χρήσης µε προστατευτική µόνωση

Τάση V 230 1~

Συχνότητα Hz 50 $ 60

Λήψη ρεύµατος A 10,8

Ιισχύς kW 2,2

Επιτάχυνση παλάµης$βραχίονα (ISO 8662 τµήµα 1) m/s2 4,8

Ισχύς κατεδάφισης kg/h 942

Στάθµη ηχητικής πίεσης dB(A) 97


