
TEX PEZažijte dokonalé snížení vibrací s novými pneumatickými kladivy TEX PE |  Zažijte skutečnou sílu

Pochutnejte si na vaší každodenní práci



Vibro-reduction výrazně 
zrychlí vaši práci!
Objevte řadu kladiv TEX PE společnosti Atlas Copco s obouručním snížením vibrací 
vibro-reduction. Obsahuje nový kryt pro snižování vibrací, vibrace se tlumí po celém 
trupu kladiva. V porovnání se standardními kladivy je obsluha vystavena nižším 
vibracím v obou rukou při použití jakéhokoli z možných uchycení stroje.

V porovnání se standardními modely mají 
naše nová kladiva PE vylepšené anti-
vibrační vlastnosti, které výrazně snižují 
vibrace přenášené do rukou a paží obsluhy. 
Díky novému designu nabízejí modely 
TEX PE vyšší pohodlí obsluhy při zachování 
oceňovaných úrovní výkonu předchozích 
modelů.

Nový anti-vibrační kryt dosahuje výrazně 
lepšího tlumení vibrací ze strany obsluhy 
v porovnání s jinými standardními kladivy 
bez snižování vibrací v této váhové třídě. 
Lepší snižování vibrací znamená menší 
únavu obsluhy, což dále znamená lepší 
produktivitu za celou směnu!

Snižování vibrací = pohodlí = produktivita

R Y C H L É ,  Ú Č I N N É  a   P O H O D L N É

Zažijte  
snižování vibrací

TEX 12PE/TEX 12PER

Příklad pro srovnání vibrací
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Výše uvedené srovnání bylo provedeno při středně tvrdého betonu. 
Ukazuje na snížení vibrací až na 75 procent, u některých činností ještě 
více.

Běžné pneumatické kladivo 
Atlas Copco s pevnou rukojetí v této 

váhové kategorii.



Silný záběr díky 
výzkumu a inovacím

Š P I Č k O v á  ř a D a  P N e u m a t I C k ý C H  k L a D I v

Systém HAPSTM 
společnosti  
Atlas Copco

Díky zlepšení vibračních vlast-
ností stroje snižuje systém 
HAPS™ společnosti Atlas 
Copco negativní účinky vibrací 
za daný čas použití.

Spínač SOFTSTART™ společnosti Atlas Copco umožňuje 
obsluze dokonale kontrolovat sekáč. Spínač SOFSTART™ 
funguje ve dvou krocích, čímž zvyšuje přesnost 
polohování při začínání práce. To spolu s dokonale 
vytvořenými držadly a uchopovacími prvky kladiva vede 
k vyšší efektivitě práce.

Díky všem těmto prvkům není nutno činit kompromisy 
mezi pohodlím obsluhy a produktivitou. Tato nová anti-
vibrační kladiva představují kompaktní, výkonný celek.

Systém HAPS™, Systém ochrany rukou a paží, od 
společnosti Atlas Copco, pomáhá snižovat vystavení 
obsluhy vibracím. Nový design umožňuje nižší vystavení 
úrovni vibrací pro obsluhu za danou pracovní dobu.

Jelikož pohodlí obsluhy je prvořadou prioritou, nové 
modely nabízejí také účinný systém snižování hlučnosti.

Špičkové součástky vám zlepší produktivitu!

Nový náhled na konstrukci anti-vibračních 
pneumatických kladiv
Tato technicky jedinečná kladiva kombinují mnoho prověřených 
vlastností klasických kladiv TEX s řadou pokročilých nových 
prvků.
Jejich moderní a inovativní design zaručuje 
skvělou manipulaci a snadné polohování,  
a to i ve stísněných podmínkách.



TEX 09PE-TEX 12PE

Pružné přední držadlo
Přední držadlo zaručuje vynikající 
kontrolu a oporu při začátku 

práce. Držadlo lze otáčet o 360° nebo 
nastavit vodorovně nebo dokonce zcela 
odmontovat.

Mnoho společných součástek 
pro snadnější údržbu
Vyměnit lze všechny součástky z TEX 09PE  
a TEX 12PE kromě šesti. Díky tomu můžete  
mít minimální zásobu náhradních dílů a vede 
 to k snadnější údržbě a úspoře nákladů!

Vyvážený poměr 
hmotnost/výkon

Ve srovnání se standardními kladivy 
nabízejí tyto nové modely obsluze vyšší 
míru pohodlí a stejný úžasný výkon bez 

zbytečného zvyšování hmotnosti.

Nové lehké sklíčidlo pro 
rychlou výměnu nástrojů

Abychom snížili hmotnost, obnovili jsme 
ozkoušenou konstrukci sklíčidla, které 

kombinuje vynikající funkčnost s rychlou a 
snadnou výměnou nástrojů.

Ž á DN ý  kOmPROmIs  me z I  eR g ONOmI í  a  efek t I v ItOu

Dnešní TEX: vytvořeno pro pohodlí a 

TEX 09PE a TEX 12PE: 
tato středně těžká kladiva jsou určena 
pro střední až těžké bourací/sekací 
práce s cihlami, betonem a jinými 
tvrdými materiály.

efektivitu



TEX 09PE-TEX 12PE
Jaký druh činnosti 

tvoří vaši náplň 
dne?

• Renovace

• Rekonstrukce

• Opravy

• Demolice

Ž á DN ý  kOmPROmIs  me z I  eR g ONOmI í  a  efek t I v ItOu

Zlepšete pracovní podmínky 
a výkonnost

      
TEX 09PE TEX 09PER TEX 12PE TEX 12PER

Hmotnost kg 10,5 10,5 12 12

Délka mm 560 560 590 590

Spotřeba vzduchu l/s 17 17 20 20

Počet úderů 1/min 1920 1920 1620 1620

Držák nástroje Západka Západka Západka Západka

Stopka nástroje mm Šestihran 22 x 82,5 mm Kruhový 25 x 75 Šestihran 22 x 82,5 mm Kruhový 25 x 75

Číslo dílu 8461 0211 35 8461 0211 36 8461 0211 38 8461 0211 39

Najděte si pneumatické kladivo podle vašich potřeb
Kladiva se dodávají v několika velikostech s řadou různých dříků.

• TEX 09PE na měkčí materiál
• TEX 12PE na tvrdší materiál
•  PER s kruhovým dříkem umožňují volné otáčení hrotu, což je vhodné pro  

speciální činnosti

Vhodné hadicové spojky

Hadice

Technické údaje

Atlas Copco standard 9000 0306 00

Atlas Copco standard s filtrem 9000 0306 01

Ruční hadice se spojkami a 
hadicovými svorkami 12,5 mm x 3 m 9030 2090 00



TEX  05PE

m a Lý  z á zR a k  N a  ROzBOuR á Ní  OD OLN ýC H  kusů

Průlomová anti-vibrační 
ergonomie
Anti-vibrační kladivo TEX 05PE bylo vytvořeno pro drobné 
bourací/sekací práce v měkčím materiálu.
Je lehké, takže je lze používat i pro práce nad hlavou.

Velká rukojeť tvaru D pro dokonalou 
manipulaci
Ačkoli je TEX 05PE kompaktní stroj, má velkou rukojeť 
do D s dostatečným místem na ruku v rukavici. Systém 
snižování vibrací snižuje vibrace do rukou obsluhy a ne jen 
do jedné - klasický problém běžných kladiv. 

Velká rukojeť do D

Jaký druh  
činnosti tvoří 

vaši náplň dne?
• Lehké osekávání

• Začišťování

• Rekonstrukce

• Opravy

Množství uchopovacích míst poskytuje obsluze možnost 
zvolit optimální pracovní polohu. Jelikož mechanismus kladiva 
se pohybuje v krytu, vibrace celého trupu se sníží, což dále 
snižuje vibrace přenášené do těla obsluhy přes uchopovací 
místa. Společně s výrazně vylepšenou kontrolou nástroje je 
výsledkem vyšší pohodlí a účinnost obsluhy se všemi přínosy 
pro produktivitu.

Jemný nástroj pro stísněné prostory
Díky své povaze se toto lehké, kompaktní kladivo snadno umístí 
do stísněných prostor. Kladivo nabízí vysoký výkon i zlepšené 
pracovní podmínky obsluhy.

 Technické údaje
TEX 05PE

Hmotnost kg 6

Délka mm 450

Spotřeba vzduchu l/s 10

Počet úderů 1/min 2580

Držák nástroje Šroubovací hlavice

Stopka nástroje šestihran mm 19 x 50

Číslo dílu 8461 0219 10

           Vhodné hadicové spojky

Atlas Copco standard 9000 0305 00
                                   Hadice

Ruční hadice se spojkami 
 a hadicovými svorkami

12,5 mm x 3 m

9030 2090 00



Nářadí pro každou práci
P ř e m ě ň t e  s v É  P N e u m at I C k É  k L a D I vO  N a  m u Lt I f u N kČ N í

Šestihran 22 x 82,5 mm
souběžný hrot (ISO)

Šestihran 19 x 50 mm
souběžný hrot (ISO)

Kruhový 25 x 75 mm
kruhová objímka

Další příslušenství najdete v katalogu příslušenství, 9800 0304 01.

Tvrdé a odolné nástroje
Pracovní nástroje Atlas Copco jsou vyrobeny z oceli, která je účelově 
navržena a specifikovaná pro pneumatická nářadí. Řízený proces 
šlechtění se týká houževnatosti a vysoké otěruvzdornosti až po 
hloubkové vrstvy, přičemž se zachovává silné nárazuvzdorné jádro, které 
brání prasknutí. Úderová plocha je zpracována pro lepší kontakt mezi 
pístem a nástrojem, lepší přenos energie i pro méně vibrací a opotřebení 
na straně kladiva a pracovního nástroje. Společnost Atlas Copco 
zachovává ucelenou řadu pracovních nástrojů, abyste vždy měli pro 
danou činnost správný nástroj.

Popis Pracovní 
délka

Celková 
délka

Šířka 
hrotu

Váha Objednací 
číslo

mm mm mm kg

Oškrt 380 475 1.5 3083 3242 00

Oškrt 1000 1095 3.6 3083 3243 00

Úzký sekáč 380 475 1.5 3083 3244 00

Úzký sekáč 1000 1095 3.6 3083 3245 00

Široký sekáč 380 475 75 2.3 3083 3246 00

Řezač asfaltu 380 475 125 3.2 3083 3069 00

Kopací sekáč 450 545 75 3.5 3083 3247 00

Kopací rýč 400 495 120 3.7 3083 3248 00

Lopatka 430 525 125 3.3 3083 3249 00

Klínový sekáč 380 475 35 2.6 3083 3250 00

Dřík pěchu 310 405 1.3 3083 3251 00

Pěch Ø 175 7.5 3083 3252 10

Pěch  175 6.0 3083 3239 00

Beranidlo Ø 100 2.5 9245 2817 90

Popis Pracovní 
délka

Celková 
délka

Šířka 
hrotu

Váha Objednací 
číslo

mm mm mm kg

Oškrt 240 300 0.8 3083 3220 00

Oškrt 440 500 1.3 3083 3221 00

Úzký sekáč 240 300 0.8 3083 3222 00

Úzký sekáč 440 500 1.3 3083 3223 00

Široký sekáč 190 250 60 0.7 3083 3224 00

Popis Pracovní 
délka

Celková 
délka

Šířka 
hrotu

Váha Objednací 
číslo

mm mm mm kg

Oškrt 330 415 1.6 3083 3265 00

Oškrt 450 535 2.0 3083 3265 10

Úzký sekáč 330 415 1.6 3083 3266 00

Úzký sekáč 450 535 2.0 3083 3266 10



www.atlascopco.com

Udržujte kladiva v dobré kondici
e L e g a N t N í  v Y B av e N í  v Y Ž a D u j e  D O kO N a LO u  P O D P O R u
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Olej Breaker and Hammer AIR-OIL 
udržuje zařízení v plynulém chodu
Plynulá činnost bez přerušení i za náročných podmínek, 
již zajistí plně syntetické mazivo, Breaker and Hammer 
AIR-OIL. Byl vyvinut výlučně pro pneumatickou řadu 
lamačů a kladiv Atlas Copco TEX. 
Při vysoké vlhkosti nebo 
nízké teplotě Breaker and 
Hammer AIR-OIL pohlcuje 
vlhkost a pomáhá chránit 
pneumatická nářadí před 
korozí a zamrznutím.

Popis Číslo dílu
0,25 l 8099 0202 40

1 l 8099 0202 36

5 l 8099 0202 02

20 l 8099 0202 15


