
             
  
 

DANE TECHNICZNE 

Dane techniczne narzędzi pneumatycznych  

Agregaty hydrauliczne 
 
Model: PAC P9 
 
 
 
 
 
 

nr kat.: 1807008026 
waga: 72 kg  długość: 710 mm  szerokość: 525 mm   
wysokość: 585 mm  przepływ: 20 l/min  ciśnienie: 150 bar   
zbiornik paliwa: 6 bar  klasa EHTMA: C   
poziom akustyczny: 101 dB(A) (2000/14/EC)   
ciśnienie akustyczne: 88 dB(A) (ISO 11203) 
system POWER ON DEMAND (POD) 
silnik: HONDA GX270  typ silnika: benzynowy 4-suw 
moc silnika: 9,0 KM  rozruch: ręczny 

 
Model: PAC 13 

nr kat.: 1807011025 
waga: 91,4 kg  długość: 745 mm  szerokość: 600 mm 
wysokość: 705 mm  przepływ: 20-30 l/min  ciśnienie: 150 bar 
zbiornik paliwa: 6,5 L  Klasa EHTMA: C/D 
poziom akustyczny: 101 dB(A) (2000/14/EC) 
ciśnienie akustyczne: 89 dB(A) (ISO 11203) 
System POWER ON DEMAND (POD) 
silnik: HONDA GX390  typ silnika: benzynowy 4-suw 
moc silnika: 9,6 kW / 11,1 KM  rozruch: ręczny 

 
Model: PAC E6 

nr kat.: 1807008047 
waga: 70 kg   długość: 710 mm  szerokość: 525 mm 
wysokość: 585 mm  przepływ: 20 l/min  max ciśnienie: 150 bar 
klasa EHTMA: C  poziom akustyczny: 96 dB(A) (2000/14/EC) 
ciśnienie akustyczne: 79 dB(A) (ISO 11203) 
system POD: NIE 
silnik: Elektryczny  moc silnika: 5,5 kW / 400V / 16A 

 
Model: PAC E11 

nr kat.: 1807016047 
waga: 130 kg   długość: 745 mm   głębokość: 605 mm 
wysokość: 705 mm  przepływ: 30 l/min  max ciśnienie: 172 bar 
klasa EHTMA: D 
poziom akustyczny: 101 dB(A) (2000/14/EC) 
ciśnienie akustyczne: 86 dB(A) (ISO 11203) 
system POD: NIE 
silnik: Elektryczny  moc silnika: 11 kW / 400V / 32A 



             
  

 

Młoty hydrauliczne ręczne 
 
Model: BRK 55 VR 
 
 
 
 
 
 

nr kat.: 1801354725 
waga: 28,2 kg  rękojeści: amortyzowane 
długość: 690 mm  przepływ: 20-30 l/min 
ciśnienie: 105-125 bar  ciśnienie powrotne: 15 bar 
częstotliwość: 1500 - 2100 udrzeń/min 
poziom wibracji: 4,6 m/s2 (ISO 28927-10) 
poziom akustyczny: 107 dB(A) (2000/14/EC) 
ciśnienie akustyczne: 95 dB(A) ((2000/14/EC) 
klasa EHTMA: C/D 
tuleja narzędziowa: 32x160 mm HEX 

 
Model: BRK 25 D 

•  

nr kat.: 1801174612 
rozmiar narzędzia: 22x82,5 mm masa: 12,6 kg 
długość: 600 mm natężenie przepływu oleju: 18-22 l/min 
częstotliwość udaru: 40 Hz 
częstotliwość (20 l/min): 2300 uderzeń/min 
ciśnienie akumulatora: 40 bar ciśnienie robocze: 70-90 bar 
maksymalne ciśnienie powrotne: 10 bar 
maksymalne ustawienie zaworu bezpieczeństwa: 172 bar 
minimalne ustawienie zaworu bezpieczeństwa: 140 bar 
ciśnienie akustyczne (EN ISO 11203): 93 dB(A) 
moc akustyczna (2000/14/WE): 105 db(A) 
poziom wibracji na 3 osiach przy 20 l/min (ISO 28927-10): 16,5 m/s2  
klasa EHTMA: C 

 
Model:  BRK 40 
 

nr kat.: 1801344611 
rozmiar narzędzia: 25x108 mm  masa: 17,5 kg 
długość: 640 mm częstotliwość udaru: 27 Hz 
częstotliwość (20 l/min): 1400 uderzeń/min 
Klasa EHTMA: C przepływ oleju: 18-22 l/min 
ciśnienie robocze: 95-110 bar 
ciśnienie akustyczne (ISO11203)*: 93 db(A) 
moc akustyczna (2000/14/WE)*: 107 db(A) 
poziom wibracji na trzech osiach (ISO 28927-10)*: 15,1m/s2 

 
Model: BRK 55 VR 
 

nr kat.: 1801354725 
tuleja narzędziowa: 32x160 mm HEX waga: 26,5 kg 
długość: 735 mm przepływ: 18-30 l/min 
ciśnienie: 110-125 bar   ciśnienie powrotne: 15 bar 
częstotliwość: 1500 - 2100 udrzeń/min 
klasa EHTMA: C/D 
ciśnienie akustyczne (ISO11203): 94 db(A) 
moc akustyczna (2000/14/WE): 107 db(A) 
poziom wibracji na 3 osiach (ISO 28927-10): 
przy 20 l/min: 4,6 m/s2   
przy 30 l/min: 5,4 m/s2   

 
Model BRK 70 
 

nr kat,: 1801364607 
rozmiar narzędzia: 32x160 mm   masa: 25 kg 
długość: 760 mm   częstotliwość udaru: 23-31 Hz 
przepływ oleju: 18-30 l/min  ciśnienie robocze: 110-125 bar 



             
  

maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar 
klasa EHTMA: C/D 
ciśnienie akustyczne (ISO11203): 95 db(A) 
moc akustyczna (2000/14/WE): 110 db(A) 
poziom wibracji na 3 osiach (ISO 28927-10): 
przy 20 l/min: 19,4 m/s2   
przy 30 l/min: 18,2 m/s2   

Ręczna przecinarka hydrauliczna 
 
Model: SAW 14 
 

nr kat.: 1809014003  masa bez węży i tarczy: 9,8 kg 
średnica tarczy tnącej: 350 mm 
średnica otworu mocującego tarczę: 25,4 mm (1") 
głębokość cięcia ręcznego 130 mm 
głębokość cięcia na wózku 100 mm 
przepływ: 20-30 l/min 
max ustawienie ciśnienia zaworu bezpieczeństwa na źródle zasilania: 
170 bar 
prędkość obrotowa: 2500-4000 obr/min 
prędkość obwodowa: 46-75 m/s 
max moc silnika: 6,7 kW (9,0KM) 
max moment obrotowy silnika: 16 Nm 
klasa EHTMA: C/D 
poziom wibracji A przy 20 l/min: 4,9 m/s2 (ISO 28927-8) 
poziom wibracji A przy 30 l/min: 5,0 m/s2 (ISO 28927-8) 
poziom akustyczny: 108 dB(A) (2000/14/WE) 
ciśnienie akustyczne: 94 dB(A) (EN ISO 11203) 

 
Model: SAW 16 
 

nr kat.: 1809016613  masa bez węży i tarczy: 10,6 kg 
średnica tarczy: 400 mm   
średnica otworu mocującego: 25,4 mm 
głębokość cięcia ręcznego: 160 mm 
głębokość cięcia na wózku: 125 mm 
przepływ: 20-40 l/min 
max ustawienienie ciśnienia zaworu bezpieczeństwa na źródle 
zasilania: 170 barów 
prędkość obrotowa: 2000-4000 obr/min 
prędkość obwodowa: 42-85 m/s 
klasa EHTMA: C/D/E 
max. moc silnika: 12 KM (8,8kW) 
max. moment obrotowy silnika: 21 Nm 
poziom wibracji A przy 20 l/min: 4,9 m/s2 (ISO 28927-8) 
poziom wibracji A przy 30 l/min: 5,0 m/s2 (ISO 28927-8) 
poziom wibracji A przy 40 l/min: 8,3 m/s2 (ISO 28927-8) 
poziom akustyczny: 116 dB(A) (2000/14/WE) 
ciśnienie akustyczne: 102 dB(A) (EN ISO 11203) 

Hydrauliczna pompa 
zatapialna 
WAP 3 

nr kat.: 1806101442  masa: 13 kg  wysokość: 450 mm  długość: 300 
mm 
przepływ: 26-38 l/min  ciśnienie robocze: 140 bar 
max dopuszczalne ciśnienie hydrauliczne: 172 bar  wysokość 
pompowania: 32 m 
wydajność: 1920 l/min   złącze: 3" (75 mm) 



             
  

max. średnica cząstek stałych: 60 mm    klasa EHTMA: D 
poziom akustyczny: 86 dB(A) (2000/14/EC) 
cisnienie akustyczne: 73 dB(A) (ISO 11203) 
wyposażenie: 3" wąż tłoczny o długości 10 m + złącze Snap-tipe 

Wiertnica 
hydrauliczna 
Model: COR 15 

nr kat.: 1806101455 
masa bez węży i wiertła: 7 kg  masa z wężami: 9 kg  masa robocza: 13 
kg 
długość: 406 mm  wielkość wiertła: 12-75 mm  przepływ: 20-30 l/min 
ciśnienie robocze: 60-120 bar 
max dopuszczalna wartość ciśnienia: 160 bar 
liczba obrotów: 1500-2250 obr/min 
przyłącze hydrauliczne: 1/2"BSP  klasa EHTMA: C/D 
poziom wibracji A przy Ø 62 mm, 20 l/min: 2,7 m/s2 (ISO 28927-10) 
poziom wibracji A przy Ø 62 mm, 30 l/min: 3,4 m/s2 (ISO 28927-10) 
ciśnienie akustyczne: <70 dB(A) (ISO 11203) 

Wyciągarka 
hydrauliczna 
Model: PPU 22 HD 
 

nr kat.: 1801810004 
masa bez przewodów: 47 kg  masa z wężami i łańcuchami: 60 kg 
wymiary (h x sz x dł): 588x418x484mm  przepływ oleju: 20-40 l/min 
ciśnienie robocze: 100-160 bar  max dopuszczalne ciśnienie: 172 bar 
max. ciśnienie powrotne: 30 bar rozmiar złącza hydraulicznego: 1/2" 
BSP 
zdolność wyciągania: 12-200 mm  siła uciągu: 6000 kg 
max siła uciągu: 10000 kg  klasa EHTMA: C/D/E 
ciśnienie akustyczne: <70 db(A) ISO 11203 
moc akustyczna: <70 db(A) 2000/14/WE 
poziom wibracji: <2,5 m/s2  wyposażenie: zestaw dźwigowy (3371 
8101 48) 

Kafar hydrauliczny - 
ręczny 
Model: PDR 30 T 
 

nr kat.: 1801394007 
masa: 17,5 kg  przepływ oleju: 20 l/min  ciśnienie robocze: 80-100 
bar 
max ustawienie ciśnienia zaworu nadmiarowego: 172 bar 
min ustawienie ciśnienia zaworu nadmiarowego: 120 bar 
wielkość tulei robocze: 10-60 mm  max ciśnienie powrotne: 10 bar 
częstotliwość: 2300 uderzeń/min 
poziom wibracji A w 3 osiach: 17,5 m/s2 (ISO 28927-10) 
poziom akustyczny: 116 dB(A) (2000/14/EC) 
ciśnienie akustyczne: 102 d(A) (ISO 11203) 
klasa EHTMA: C   złącza: 1/2" BSP 

 


