
ADVANCED 
Vibration Control

Photo : HR4013C

1,100W

1,450 - 2,900
250-500
479x112x263mm (18-11/16"x4-3/8"x10-3/8")
6.8kg (15.1lbs)
5.0m (16.4ft)

HR4013C / HR4003C  40mm (1-9/16")Adapted for SDS-MAX bits 350

1,100W

1,450 - 2,900
250-500
479x106x263mm (18-11/16"x4-3/16"x10-3/8")
6.2kg (13.8lbs)
5.0m (16.4ft)

HR4013C HR4003C

　

Photo: HR4013C

Photo: HR4013C

Satisfy Professional's Needs

196571-4196536-6

Kombinovaná kladiva
HR4013C / HR4003C

VIBRACE
pod kontrolou

prokluzová spojka

jenoduché upnutí
nástroje

předvolba funkce stroje

ergonomicky
tvarovaná
rukojeť

LED indikace potíží s kabelem
nebo elektrikou stroje

LED indikace opotřebení
uhlíků

možnost nastavení počtu otáček

elektronika
kontrola optimálního zatážení
pozvolný rozběh

Příslušenství
adaptér pro odsávání při vrtání adaptér pro odsávání při sekání

sekání

vrtání

Obj.číslo Obj.číslo

Příkon

Otáčky naprázdno
Počet úderů

Rozměry (d x š x v)
Hmotnost
Délka kabelu

Vrtací výkon do betonu (vrták) : 40 mm
do betonu (vrtací korunka) : 105 mm

do betonu (vrták) : 40 mm
do betonu (vrtací korunka) : 105 mm

Dvojitá izolace Konstatní elektronika

Upraveno pro
SDS-MAX

Prokluzová spojka

Elektronika s regulací Pozvolný rozběh

Transportní kufr

Kombinovaná kladiva

U  praveno pro nástroje
SDS-MAX U  praveno pro nástroje

SDS-MAX

Bezkonkurenčně nízká hladina vibrací



(HR4013C)

(HR4013C)

(HR4013C)

5.0m/s2 480min.

7.5m/s2 

10m/s2 

213min.

120min.

HR4013C

   

ALWAYS
low Vibration

Porovnání hladiny vibrací* a času
k dosažení ELV (max hladina vibrací)**

* triaxiální hladina vibrací
** maximální hodnoty vibrací, kterým může být 
    vystavena obsluha stroje během jednoho
    pracovního dne

přechozí model

konkurent B

Bezkonkurenční hladina vibrací
Tělo stroj absorbující
vibrace
Nový antivibrační mechanismus.
Hodnota vibrací je výrazně snížená
oddělením motorové části stroje
a části stroje, kterou drží obsluha.

části stroje, které
drží obsluha.

Aktivní dynamický

Odpružení úderníku

pohlcovač vibrací
Zaručuje velmi nízké vibrace
při zachování optimálního tvaru
a rozměrů stroje.

Výrazné snížení vibrací způsobených
zpětným úderem nástroje.

zpětný úder

vzduch

píst

závaží

vzduch

vzduch

vzduch

vz
du

ch

vz
du

ch

píst

závaží

Vysoký výkon

účinnost vrtání účinnost sekání

s vrtákem 32 mm se špičatým sekáčem

o 20% vyšší o 45% vyšší

v porovnání s předchozím modelem

Přepnutí na stálý chod

sekání na stálý chod

sekání při stlačení
vypínače

vrtání s příklepem

nastavení úhlu
sekáče

výrazně snížuje vibrace při volnoběhu,
pomáhá k dosažení nízkých vibrací
působícíh na obsluhu stroje

snižuje možnost vychýlení
pozice sekáče při zahájení
sekání

Funkce Soft load

U  praveno pro nástroje
SDS-MAX


