
             
  
 

DANE TECHNICZNE 

Dane techniczne młotów hydraulicznych 
 
 
 
Typ: RX 2 
 
 
 
 

nr katalogowy: 8460050038 
masa nośnika1): 1,3-3 t  masa robocza2): 94 kg   
masa w momencie dostawy3): 75 kg 
przepływ oleju: 15-35 l/min  ciśnienie robocze: 110-130 bar 
ilość uderzeń: 560-1600 udarów/minutę  średnica narzędzia: 42 mm 
długość narzędzia roboczego: 265 mm 
max moc zasilania hydraulicznego: 8 kW 
tryb Start up: EasyPower  ciśnienie akustyczne: 81 db(A) 
moc akustyczna: 109 db(A) 
wyposażenie: narzędzie robocze - szpicak. 

 
 
 
Typ: RX 3-II 
 
 
 

nr katalogowy: 8460050065 
masa nośnika1): 2,1-4,5 t masa robocza2): 149 kg 
masa w momencie dostawy3): 120 kg 
przepływ oleju: 30-50 l/min  ciśnienie robocze: 110-140 bar 
ilość uderzeń: 670-1500 udarów/minutę 
średnica narzędzia: 52 mm  długość narzędzia roboczego: 320 mm 
max moc zasilania hydraulicznego: 12 kW 
tryb Start up: EasyPower 
ciśnienie akustyczne: 83 db(A) moc akustyczna: 111 db(A) 
wyposażenie: narzędzie robocze - szpicak 

 
 
 
Typ: RX 4-II 
 
 
 
 
 

nr katalogowy: 8460050066 
masa nośnika1): 3-6 t masa robocza2): 215 kg 
masa w momencie dostawy3): 169 kg przepływ oleju: 35-60 l/min 
ciśnienie robocze: 100-140 bar 
ilość uderzeń: 520-1300 udarów/minutę 
średnica narzędzia: 62 mm długość narzędzia roboczego: 350 mm 
max moc zasilania hydraulicznego: 14 kW 
tryb Start up: AutoStart 
ciśnienie akustyczne: 85 db(A) moc akustyczna: 113 db(A) 
wyposażenie: narzędzie robocze - szpicak. 

 
 
Typ: RX 6-II 
 

nr katalogowy: 8460050067 
masa nośnika1): 4-9 t  masa robocza2): 275 kg   
masa w momencie dostawy 3): 214 kg 
przepływ oleju: 45-75 l/min  ciśnienie robocze: 100-140 bar 



             
  

ilość uderzeń: 530-1200 udarów/minutę  średnica narzędzia: 70 mm 
długość narzędzia roboczego: 380 mm 
max moc zasilania hydraulicznego: 18 kW 
tryb Start up: AutoStart 
ciśnienie akustyczne: 86 db(A)  moc akustyczna: 114 db(A) 
wyposażenie: narzędzie robocze - szpicak. 

 
 
 
Typ: RX 8-II 
 

Młot hydrauliczny do zamontowania na maszynie nośnej 
nr katalogowy: 8460050068 
masa nośnika1): 5-12 t  masa robocza2): 370 kg   
masa w momencie dostawy3): 300 kg 
przepływ oleju: 60-90 l/min   ciśnienie robocze: 120-150 bar 
ilość uderzeń: 530-1000 udarów/minutę 
średnica narzędzia: 80 mm  długość narzędzia roboczego: 415 mm 
max moc zasilania hydraulicznego: 23 kW 
tryb Start up: AutoStart 
ciśnienie akustyczne: 87 db(A)  moc akustyczna: 115 db(A) 
wyposażenie: narzędzie robocze - szpicak. 

 
1)Masa dotyczy wyłącznie standardowych maszyn. Wszystkie modyfikacje muszą przed przeprowadzeniem 
zostać uzgodnione z firmą Chicago Pneumatic oraz / lub z producentem maszyny. 
2)Młot hydrauliczny wraz z korpusem, narzędziem roboczym oraz średnią płytą adaptacyjną. 
3)Młot hydrauliczny i korpus młota bez narzędzia roboczego i płyty adaptacyjnej. 
 
 
 
 


