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Elektrické bourací kladivo H65SB3
Na námi prodávané typy bouracích kladiv značky HITACHI provádíme autorizovaný servis s dodávkou
náhradních dílů a příslušenství. Na prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Obouruční bourací kladivo HITACHI H65SB3 s uchycením nástroje šestihran HEX 30 mm.

Vysoký výkon a spolehlivost v odolném designu a kovovém provedení.
Dlouholetou praxí prověřené bourací kladivo je vhodné do velmi náročných podmínek a půjčoven.
Bourací kladivo je snadné na údržbu i dlouhodobý servis. Je vybaveno plynulou regulací otáček a
odpruženou rukojetí, má elektropneumatický příklep a je určeno pro práci ve svislé poloze.
NEJLEPŠÍ KLADIVO VE SVÉ TŘÍDĚ V ÚČINNOSTI DEMOLICE - o 19% více
Technické parametry
příkon
energie úderu
počet úderů na prázdno
uchycení nástroje
délka stroje
hmotnost

1.340
46
1.400
HEX 30
731
18

W
J
1/min
mm
mm
kg

Charakteristika a přednosti
• Energie úderu 46 J zaručuje nejlepší výsledky v
bouraní ve své výkonové třídě
• Výkonný motor 1.340 W s výkonovou rezervou při všech
aplikacích
• Kladivo je vhodné pro užití spolu s elektrocentrálou
•
•
•
•
•
•
•
•

AHB technologie výrazně prodlužující životnost stroje
Elektropneumatický příklep
Bezpečnostní spojka
UVP systém redukující vibrace na hodnotu 15,5 m/s2
Antivibrační rukojeť
Plynulá regulace otáček
Hliníkové tělo
Velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích

Ceníková cena:
Dostupnost:

18.990,- Kč
(22.978,- s DPH)
skladem
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na bourací kladiva HITACHI je poskytována záruka 24 měsíců bez nutnosti registrace výrobku.
Na námi dodané bourací kladivo provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních
dílů a příslušenství. Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 10%.
Bourací kladivo H65SB3 lze vyzkoušet v naší půjčovně stavebních strojů.
Společnost Hitachi Koki Co., která byla založena v roce 1948 v Japonsku, si udržuje svou pozici jednoho z předních
světových výrobců bouracích kladiv a elektrického nářadí vůbec.
Značka Hitachi striktně hodnotí kvalitu v každé vývojové, konstrukční a výrobní fázi a provádí finální kontrolu výrobků z
pohledu zákazníka. Společnost Hitachi disponuje výrobními technologiemi na vysoké úrovni pro rychlejší uvedení do
výroby vysoce výkonných a kvalitních produktů. Patří mezi ně technologie pro výrobu motorů, kde přesné zpracování
podporuje výrobu nejnovějších bezuhlíkových motorů pro bourací kladiva. Inovační vývojová zařízení Hitachi s využitím
moderních technologií a vysoce kvalifikovanou pracovní silou dosáhla úrovně celosvětově vysoce efektivního a flexibilního
výrobního systému.

