TEX 09 e TEX 12 martelo picador

TEX 09 e TEX 12 martelo picador
Baixo peso – elevada produtividade…
Equipadas com punhos do tipo D, as máquinas das séries
TEX 09 e 12 são os mais leves e os mais produtivos
picadores de peso médio da sua classe.

… e com a ﬁabilidade de que precisa
Os picadores das séries TEX 09 e 12 são máquinas de
uma ﬁabilidade extrema. Disponíveis numa variedade de
modelos, continuam sempre a prestar o mesmo elevado
nível de performance, mesmo nas mais duras condições
de funcionamento.

Vasta gama de opções
Existem várias versões disponíveis, o que torna possível
satisfazer os requisitos nas mais variadas aplicações. Todas
as versões são silenciosas.

Gatilho SOFSTART™

Modell

TEX 12PS

TEX 12PS KL

TEX 12PSR

TEX 12PSR KL

TEX 09PSKL

TEX 09PS

TEX 09PSR

Haste de ferramenta

mm

22x82.5

22x82.5

25x75

25x75

22x82.5

22x82.5

25x75

Peso

kg

10.6

12.3

10.6

12.3

11.9

10.1

10.2

Consumo de ar

l/s

21.3

21.3

21.3

21.3

18.5

18.5

18.5

Comprimendo

mm

550

545

550

545

500

500

500

pancadas/min

1,600

1,600

1,600

1,600

1,800

1,800

1,800

Frequência de impacto
Porta ferramentas

Cap

KL

Cap

KL

K

C

C

Número de peça

8461 0211 13

8461 0211 12

8461 0211 14

8461 0211 15

8461 0211 05

8461 0211 02

8461 0211 04

= Ferramenta de haste hexagonal
= Ferramenta de haste redonda S = Com silencioso
KL = equipada com retentor de ferramenta de lingueta, de acçã rápida, para facilitar e permitir a rápida substituição das ferramentas.
Cap = equipada com retentor de ferramenta do tipo roscado para uma operação mais confortável quando for necessário utilizar a
mánquina em tarefas na posição horizontal.
Utilize apenas peças autorizadas. Quaisquer danos ou mau funcionamento causados pela utilização de peças não autorizadas não são
abrangidos pela Garantia ou Fiabilidade do Produto

Equipamento Opcional
Nº de encomenda
Mangueira de 12,5 mm (1/2”) x 3 m (10 pés) com união de garras e porca de orelhas

www.atlascopco.com

9030 2044 00

K = equipada com
retentor de ferramenta de lingueta,
de acção rápida,
para facilitar e
permitir a rápida
substituição das
ferramentas
C = equipada
com retentor de
ferramenta do tipo
roscado para uma
operação mais
confortável quando
for necessário utilizar a máquina em
tarefas na posição
horizontal.
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Dados técnicos
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O TEX 09 e TEX 12 é fornecido com um gatilho especial de
duas etapas, o que torna mais fácil o trabalho pois permite
um controlo total do cinzelo.

