
O LH 11 é especialista em trabalhos na horizontal
O LH 11 é uma excelente opção para trabalhos de renovação, demolição e de alterações estruturais. Dispõe de um punho em D e de um punho dianteiro amovível como opção.

Especificações técnicas

Modelo   LH 11

Peso kg (lb) 15,5 (34,2)

Comprimento mm (pol.) 650 (25,6)

Fluxo de óleo l/min (gal/min) 20 (5)

Pressão de trabalho bar (psi) 80 - 100 (1160 - 1450)

Contrapressão, máx. bar (psi) 10 (145)

Taxa de impacto impactos/min 2300

Eixos de nível de vibração 3 (ISO 2897-10) m/s² 16,5

Nível de potência acústica garantido (2000/14/CE) Lw, dB(A) 105

Nível de pressão sonora (ISO 11203) Lp, r= 1m 92

Classe EHTMA   C

Dimensão da haste Hex. (pol.) 22 x 82,5 (7/8 x 3 1/4)

Referência da peça   1801 1741 18

Mais informações
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Martelo hidráulico
Martelo picador LH 11

Contactem-me  +351 214 168 500

LH 11

Especialista em trabalhos na horizontal
O LH11 é ideal para a demolição horizontal de tijolos, argamassa e betão leve

Pega fácil
O punho em D é fácil de agarrar. Também dispõe de um punho dianteiro amovível como opção.

Levante-o
O LH11 é suficientemente leve para levantar e suficientemente potente para fazer um bom trabalho.

Trabalhe em ambientes interiores
Combinado com uma unidade de potência elétrica,
é um companheiro imbatível para ambientes interiores

Consulte aqui o folheto sobre equipamento hidráulico portátil

Safety and operating instructions

Lista de peças sobresselentes

Let's talk vibration

Unidades de potência hidráulica Ferramentas de trabalho

Fluidos e lubrificantes Acessórios para equipamento hidráulico
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