Cat®

Młoty
H25D

Charakterystyka użytkowa:
Doskonałe dopasowanie
 Model H25D jest doskonale dopasowany do potrzeb wykonawców
zajmujących się wyburzeniami i recyklingiem, którzy wykonują
prace w budynkach i w miejscach z utrudnionym dostępem.
 Małe rozmiary modeli 300.9D i H25D ułatwiają transportowanie
do miejsca pracy.
 Model H25D jest przeznaczony do współpracy z minikoparką
300.9D, dzięki czemu oferta młotów Cat jest dostosowana do
maszyn mieszczących się w zakresie od 0,8 tony do 75 ton.

Prosta konstrukcja to niezawodność i łatwość obsługi
 Opływowy kształt modelu H25D zapewnia dobry dostęp
nawet do wąskich miejsc.
 Tylko dwie ruchome części ograniczają zakres czynności
konserwacyjnych do minimum.

Duża siła uderzenia
 Duża siła uderzenia modelu H25D przekłada się na
wysoką wydajność.
 Energia uderzenia jest stała, niezależnie od ustawienia
przepływu oleju (jeśli tylko jest zgodne ze specyfikacją).

Łatwa i szybka wymiana tulei
 Pojedyncza dolna tuleja osprzętu może zostać bardzo
szybko wymieniona, a to oznacza minimalny czas przestoju
i większą wydajność.

Elementy mocujące w zestawie
 Młot jest wyposażony w kompletny zestaw elementów
mocujących do zamontowania w modelu 300.9D.

Kompatybilność młotów/maszyn
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji
wybranej maszyny, skontaktuj się z dealerem produktów
marki Cat.
Model
H25D

EAME & Eurasia

Maszyny
300.9D

Młoty Cat
Dane techniczne
Zalecany zakres mas roboczych maszyn nośnych

t

H25D
0,8-1,1

Zakres mas eksploatacyjnych*

kg

70

Częstotliwość udaru

uderzeń/min

1000-1900

Klasa energii

J

169

Dopuszczalne natężenie przepływu oleju

l/min

15-25

Maksymalne ciśnienie robocze

kPa

16 500

* Dotyczy młotów, standardowego osprzętu roboczego i średniego wspornika montażowego.
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Wymiary
A. Długość
B. Szerokość
C. Wysokość
D. Średnica grotu młota
E. Długość osprzętu roboczego

Śledź nas na twitterze: @CatAttachments
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: www.youtube.com/user/Caterpillarworktools

Więcej informacji o produktach Cat, usługach oferowanych przez dealerów oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w Internecie pod adresem
www.cat.com
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Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą mieć zamontowane wyposażenie
dodatkowe. Aby uzyskać informacje o dostępnym wyposażeniu dodatkowym, skontaktuj się z dealerem Cat.
CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor "Caterpillar Yellow" oraz element graficzny "Power Edge", a także wizerunek firmy i
produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.
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