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BODOVĚ PŘESNÁ

HYDRAULICKÁ KLADIVA MODELOVÁ ŘADA TXH

Solidní přesný lamač
Zlepšete svoji produktivitu s vysoce výkonnými 
hydraulickými kladivy Terex®, která byla vyvinuta 
pro zdokonalení mnohostrannosti rypadlo-
nakladačů, mini a midi pásových rypadel a rovněž 
mobilních rypadel Terex®.
S tlumením vibrací pro vyšší komfort obsluhy 
nabízejí tato extrémně výkonná kladiva vysokou 
sílu úderu v jedné z nejkompaktnějších jednotek.
Robustní, snadno ovladatelná a snadno 
udržovatelná hydraulická kladiva Terex jsou 
ultimativní cestou k vyšší produktivitě a rentabilitě.

Výhody pro vás
  Snadná údržba, neboť jsou dvě pohyblivé části napájeny 

prostřednictvím centrálního systému mazání

  Vysoká četnost úderů ve všech stupních zaručuje rychlé 
provedení práce

  Tlumení vibrací a hluku snižuje vibrace, jimž jsou obsluha a 
přístroj vystaveny 

   Výkonné, plynem poháněné kladivo spotřebuje při nízkých 
pracovních tlacích méně oleje a je účinnější

   Jednodílné těleso si vystačí bez šroubů, takže řidič může tahat 
užší příkopy

  K dostání četné nástroje

Primární tlumicí blok 
nárazů

Dusíková hlavová 
deska

Hydraulický řídicí 
ventil

Píst

Uchycení nástrojů
Sekundární tlumicí blok 
nárazů

Nástroj
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TXH250S TXH350S TXH400S TXH700S TXH800S

Maximální energie na úder (J) 250 350 400 700 800

Potřebný tok (l/min) 14-30 25-40 30-45 45-65 55-90

Pracovní tlak (bar) 120 90 110 110 110

Údery za minutu 500-1300 450-1150 650-1150 450-1250 850-1350

Průměr nástroje (mm) 40 45 53 65 70

Celková délka (mm) 1180 1180 1300 1450 1500

Pohotovostní hmotnost (kg) 90 120 145 255 285

Garantovaná hladina akustického 
tlaku (směrnice EU na ochranu 
proti hluku 
2000/14/EU)

112 116 117 118 118

Hmotnost nosného zařízení 
(tuny)

0,7-1,5 1,5-3,0 2,0-4,0 3,0-5,5 4,5-8,0

TECHNICKÉ ÚDAJE

JEDNA PALETA 
VÝROBKŮ PRO 
VŠECHNY POŽADAVKY

HYDRAULICKÁ KLADIVA MODELOVÁ ŘADA TXH
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TXH1100S TXH1400S TXH1800S TXH2200S TXH4400S TXH10000S

1100 1400 1800 2200 4400 10 000

65-100 80-110 90-130 90-150 150-200 180-250

120 120 130 130 130 160

550-1100 550-1100 500-900 400-600 400-600 350-500

75 95 105 113 133 160

1600 1650 1800 1900 2400 2600

435 520 830 1125 1850 3300

121 123 123 125 127 131

5,0-8,5 7,5-11,0 11-15 13-21 20-29 29-45



Správný nástroj pro každou 
práci
Pro hydraulická kladiva modelové řady 
TXH nabízí společnost Terex široký výběr 
nástrojů včetně důlkovačů, jednostranných 
sekáčů, křížových a čtyřhranných sekáčů, 
dusadel a řezaček asfaltu. 

Obraťte se na svého prodejce Terex pro 
získání dalších informací a projednání 
svých speciálních požadavků. 
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HYDRAULICKÁ KLADIVA MODELOVÁ ŘADA TXH

SPOLEHLIVÁ 
KONSTRUKCE
Výkonné ovládání a snadno 
udržovatelné výrobky
Hydraulická kladiva TXH Terex® jsou vysoce 
výkonné výrobky, které umožňují dlouhodobé a 
bezproblémové použití za nejtvrdších podmínek. 

Vyznačují se nízkými provoznímu náklady a vyso-
kou rentabilitou v nejrůznějších oblastech použití, 
např. ve velkých kamenolomech, demoličních fir-
mách nebo půjčovnách.

Zákaznický servis a náhradní díly
Naše výrobky jsou dimenzovány na vysokou dobu 
provozu, abyste se svými stroji Terex docílili vynika-
jící rentability. Garantem toho je náš znamenitý 
poprodejní zákaznický servis, který zahrnuje vlastní 
servisní síť a krátkodobé a spolehlivé poskytnutí 
náhradních dílů pro zamezení prostojů vašich 
strojů.
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www.terex.com/construction
Platí od: Listopad 2011. Změny technických údajů vyhrazeny. Fotografi e anebo výkresy v tomto dokumentu slouží toliko k znázornění. Pokyny k odbornému používání 
tohoto vybavení naleznete v příslušné uživatelské příručce. Nedodržování pokynů v provozní příručce při používání našeho vybavení nebo jiné způsoby nedbalého 
jednání mohou vést k těžkým zraněním nebo k úmrtí. Jediná pro naše vybavení platná záruka je písemná standardní záruka pro příslušný výrobek a náš prodej. 
Společnost Terex nezaručuje žádné další výslovné nebo implicitní záruky. U uvedených výrobků a služeb se může jednat o značky, značky služeb nebo obchodní 
označení společnosti Terex Corporation anebo jejích poboček v USA a jiných zemích. Všechna práva vyhrazena. Terex je registrovaná značka společnosti Terex 
Corporation v USA a v četných jiných zemích. © 2013 Terex Corporation. (R2_281013)
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