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mm 55 65 75 75 95 130 160 180

mm 1180 1 366 1 084 1 501 1641 1 815 2110 2 256

kg 15 22,5 22 33 56 115 203 275

m /min 1.1 (0.7) 1.2 (0.8) 1.8 (1.1) 1.8 (1.1) 2.5 (1.7) .6 (2.4) 4.5 (3.5) 5.0 (4.5)

7 7 7 7 7 7 7 7

J 40 100 100 150 250 430 710 1140

Hz 8 6 10 6 7 6 6 5

  (mm)

MAX T240 
Technic

:

* údaje v závorce označují minimální parametry připojeného kompresoru
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ZEMNÍ RAKETA

MONOLITICKÝ ÚDERNÍK
Eliminuje možnost poškození úderníku 
v důsledku překročení provozního 
tlaku rakety. 

SILNÉ OCELOVÉ VYZTUŽENÍ
PNEUMATICKÉ HADICE

Zvyšuje odolnost hadice a chrání ji 
před zlomením či deformací.

SPECIÁLNÍ RYCHLOSPOJKY 
SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM 

Kromě rychlého napojení pneumatických 
hadic zároveň chrání spoje před 

samovolným rozpojením při práci.

ŘÍDÍCÍ HADICE
Řídící hadice, ovládající změnu směru rakety, 
je umístěna uvnitř hlavní vzduchové hadice. 
Toto řešení "dvojhadice" chrání systém před 

fyzickým poškozením.
MODULÁRNÍ KONSTRUKCE 

Hlavice i jednotlivé prvky rakety jsou 
vyrobeny jako samostatné díly, což 

významně snižuje náklady na opravy.

VYMĚNITELNÉ TEFLONOVÉ 
VEDENÍ A TĚSNĚNÍ

Zaručuje dlouhodobé používání 
stroje. Redukuje náklady na 
údržbu a ztráty stlačeného 

vzduchu uvnitř rakety.

ANTIVIBRAČNÍ ELEMENTY 
Chrání řídící píst před vibracemi, což zaručuje 
dlouhodobu provozuschopnost rakety.

OIL SUPPLY
REGULATOR

of oil supply.

SPECIAL COUPLING
WITH LOCKING SYSTEM

Protects

from unscrewing while working.

OIL TANK PLUG

STEPLESS POWER
REGULATOR

PNEUMATIC CHANGE OF DIRECTION
Forward/Reverse lever in every machine.
The operator can, if necessary,
reverse the machine back to the start pit.

OIL LEVEL INDICATOR

Allows the operator
to apply optimal
working power depending
on soil conditions.

OLEJOVAČ S OVLÁDÁNÍM SMĚRU RAKETY 

MONOLITHIC RAM

and service costs.
STEEL REINFORCEMENT OF

PNEUMATIC AIR HOSE
Increases its endurance

and secures it from bends

SPECIAL COUPLING
WITH LOCKING SYSTEM

from unscrewing while working.

CONTROL HOSE
An inner control hose

is hidden inside the outer
air supply hose.

against physical damage.

MODULAR
BODY CONSTRUCTION

Head and body parts are made as
separate elements. It reduces
maintenance and repair costs.

REPLACEABLE TEFLON GUIDINGS
AND SEALINGS

Ensure the long working life of
a machine. Reduce maintenance

expenses and compressed
air loss inside a machine.

SHOCK-ABSORBING ELEMENTS
Used in the control piston to protect

working life of a machine.

REGULÁTOR PRŮTOKU OLEJE

SPECIÁLNÍ RYCHLOSPOJKY 
SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM 

OLEJOVÁ ZÁTKA

PLYNULÁ REGUALCE 
VÝKONU

PNEUMATICKÁ ZMĚNA CHODU RAKETY 
V případě potřeby má uživatel možnost vrátit zemní 
raketu zpět do startovacího výkopu.

OLEJOZNAK

Umožňuje uživateli nastavení 
optimálního pracovního výkonu v 
závislosti na půdních podmínkách

Kromě rychlého napojení pneumatických 
hadic zároveň chrání spoje před 

samovolným rozpojením při práci.
Plynulá regulace přimazávání.

TEFLONOVÁ TECHNOLOGIE
Jednou z hlavních předností zemních raket Terma MAX je použití moderní teflonové technologie. Tato technologie nahradila u všech 
významných světových výrobců původní technologii, kdy se úderník pohyboval v těle rakety po kovových plochách. Ty, i když jsou 
z počátku přesně opracované, podléhají postupnému opotřebení, což vede k postupné ztrátě výkonu. Případné nečistoty (písek, hlína, 
apod.), které se dostanou do vnitřních částí rakety způsobí nákladně opravitelné poškození. V případě teflonové technologie jsou tyto 
stykové plochy vymezeny teflonovými páskami, které dlouhodobě dokonale těsní a v případě opotřebení nebo poškození se jednoduše 
vymění za nové. Tento přístup zajišťuje dlouhodobě vysoký výkon zemní rakety a významně snižuje provozní a servisní náklady.

Krátká zadní hadice je navíc
zesílena ochranným návlekem.

POVRCHOVÁ NITRIDACE
Antikorozní úprava funkčních ploch rakety 
zvyšuje spolehlivost a snižuje sevisní náklady.
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MAX , konzervační olej KorMAX 1 l 

 a předprodejní servis

- případné zaškolení obsluhy



MAX K130S MAX K95S

Trenchless Technology
NO-DIG 

MAX K55

Trenchless Technology
NO-DIG 

ého těsnění  

ho

- antikorozní úprava funkčních ploch rakety povrchovou nitridací snižuje servisní náklady 

 

 

 

 

 

- krátká zadní hadice je navíc opatřena ochranným návlekem 

 

 

 

 

 




