
Dokonalá 
kontrola vibrácií

  

Mäkká rukoväť
Zabezpečuje vyšší 
komfort a kontrolu

Ľahko ovládateľná páčka prevádzkového režimu
• Zjednodušený režim blokovania páky 
súčasného HR4011C
• Umiestnený na vrchu stroja pre redukovanie 
možností zničenia pri nedbalom uložení stroja

jednodotykové 
posuvné skľučovadlo

Obmedzovač krútiaceho momentu

na jednoduchú výmenu vrtákov/sekáčov

LED kontrolka indikuje 
problémy s elektrickým 
obvodom

LED servisná kontrolka 
indikuje výmenu uhlíkov

Regulácia otáčok

Elektronika:
Kontrola konštantnej rýchlosti 　
Ľahký štart na redukciu spúšťacieho momentu

Vŕtacie a sekacie kladivo 40mm (1-9/16") 

HR4013C / HR4003C

Prídavný odsávací set
Voliteľné príslušenstvo 

Prídavný odsávací set
Iba sekanieJednoduchá montáž bez demontáže 

bočnej rukoväti V spojení s vysávačom je tento set schopný vysať malé 
čiastočky prachu a zabezpečiť čistejšie pracovné prostredie

Vŕtací režim

Sekací režim

Obj. číslo 196571-4Obj. číslo 196536-6



Jedinečný antivibračný systém

Vysoký výkon

Zabezpečuje prevádzku s extrémne nízkymi 
vibráciami, čo dovoľuje plochý dizajn náradia.

Nový AVT zdokonalený systém. 
Vibrácie sú redukované dôkladným 
odpružením rukoväte a motora/prevodovky

Aktívny dynamický 
tlmič vibrácií

 viac20%
s 32 mm vrtákom

Efektivita vŕtania  

 viac45%
so sekáčom

Efektivita sekania   

Absorbér vibrácií
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Tlmiaca pružina
Absorbuje reakčnú silu spôsobenú 
v momente vŕtania

reakcia úderu

rukoväť stroja

Vŕtanie s príklepom Nastavenie polohy sekáča

Aretovanie pracovného režimu
Spínač 
pre trvalé sekanie

Spínač 
na prerušované sekanie

Obrázok: HR4013C

ANTIVIBRAČNÁ TECHNOLÓGIA



Jedinečný antivibračný systém

Vysoký výkon

Zabezpečuje prevádzku s extrémne nízkymi 
vibráciami, čo dovoľuje plochý dizajn náradia.

Nový AVT zdokonalený systém. 
Vibrácie sú redukované dôkladným 
odpružením rukoväte a motora/prevodovky

Aktívny dynamický 
tlmič vibrácií

 viac20%
s 32 mm vrtákom
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Dokonalá 
kontrola vibrácií

  

Mäkká rukoväť
Zabezpečuje vyšší 
komfort a kontrolu

Ľahko ovládateľná páčka prevádzkového režimu
• Zjednodušený režim blokovania páky 
súčasného HR4011C
• Umiestnený na vrchu stroja pre redukovanie 
možností zničenia pri nedbalom uložení stroja

Jednodotykové 
posuvné skľučovadlo

Obmedzovač krútiaceho momentu

na jednoduchú výmenu nástrojov

LED kontrolka indikuje 
problémy s elektrickým 
obvodom

LED servisná kontrolka 
indikuje výmenu uhlíkov

Regulácia otáčok

Elektronika:
Kontrola konštantnej rýchlosti 　
Ľahký štart na redukciu spúšťacieho momentu

Vŕtacie kladivo  40mm (1-9/16") 

HR4013C / HR4003C

Prídavný odsávací set
Voliteľné príslušenstvo 

Prídavný odsávací set
Iba sekanieJednoduchá montáž bez demontáže 

bočnej rukoväte V spojení s vysávačom je tento set schopný vysať malé 
čiastočky prachu a zabezpečiť čistejšie pracovné prostredie

Vŕtací režim

Sekací režim

Obj. číslo 196571-4Obj. číslo 196536-6

769,90€
1 129,00 €

HR4013C
elektronické vŕtacie a sekacie kladivo  
s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém - mimoriadne účinný absorbér vibrácií
Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
Upínanie nástroja: SDS-MAX
Príkon: 1.100 W
Sila jednotlivého príklepu: 8,3 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
Max. vŕtací výkon  – vrták: 40 mm Ø 

– vŕtacia korunka: 105 mm Ø
Hmotnosť: 6,8 kg


