
Pneumatická kladiva Atlas Copco TEX PE

Jistý úchop – snížené vibrace
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Tato technicky jedinečná kladiva kombinují osvědčené 
charakteristiky klasických kladiv TEX s řadou nových  
a pokročilých funkcí. Moderní inovační konstrukce 
přináší vyšší provozní komfort při zachování 
renomovaného výkonu předešlých modelů. Nářadí je 
zárukou skvělé manipulace a snadného nasazení i ve 
stísněnějších prostorách. 

Nový plášť snižující vibrace utlumí vibrace v celé 
konstrukci nářadí díky plovoucímu uložení mechanismu 
kladiva. Tím se výrazně sníží i vibrace přenášené do 
rukou a paží obsluhy. 

Přepracovaná konstrukce pneumatických kladiv 
se sníženými vibracemi
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Více ploch pro jistý úchop přináší obsluze možnost 
výběru optimální pracovní polohy s výrazně lepším 
tlumením vibrací přenášených na obě ruce – v porovnání 
s jinými standardními kladivy v téže hmotnostní 
kategorii, avšak bez omezení vibrací.

Lepší tlumení vibrací znamená nižší námahu obsluhy, 
jež se pak odrazí ve vyšší produktivitě během směny!

Nižší vibrace

Systém HAPS™ (Hand and Arm Protection System) 
společnosti Atlas Copco omezuje expozici obsluhy 
vibracím. Nová konstrukce snižuje hladinu vibrací, 
jimž je obsluha během práce pracovní čas. Pohodlí 

obsluhy je pro nás prioritou číslo jedna a nové modely 
proto nabízejí i systém účinného omezení hlučnosti.

Snadné spuštění

Spoušť SOFSTART™ společnosti Atlas Copco 
poskytuje obsluze plnou kontrolu nad sekáčem. Spoušť 
SOFSTART pracuje ve dvou krocích a zvyšuje přesnost 
nasazení nástroje při zahájení sekání. Tato funkce 
přispívá spolu s pečlivě navrženými držadly kladiva 
a plochami pro jistý úchop k vyšší efektivitě obsluhy. 
Díky těmto vlastnostem není třeba hledat kompromisy 
mezi pohodlím obsluhy a produktivitou. Tato kladiva se 
sníženými vibracemi představují kompaktní a vysoce 
výkonné řešení.

Zlepšení pracovního komfortu

Výše uvedené srovnání 
bylo provedeno při rozbíjení 
středně tvrdého betonu. 
Graf představuje snížení 
úrovně vibrací o téměř 
75 procent a u některých 
aplikací i více.

Snížení vibrací = komfort = produktivita

TEX PE/PERKonvenční pneumatické 
kladivo Atlas Copco s 
pevnou rukojetí v této 
hmotnostní kategorii.
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Sekací kladivo TEX 05PE s omezenými vibracemi 
bylo vyvinuto pro práce menšího rozsahu s měkčími 
materiály. Je lehké a lze s ním pracovat i nad hlavou. 
Kombinuje všechny funkce a výhody dvou větších 
kladiv z naší nabídky, TEX 09PE a TEX 12PE, avšak 
namísto předního držadla a západkového sklíčidla má 
sklíčidlo se šroubovací hlavicí usnadňující manipulaci 
ve vodorovné poloze nebo ve stísněných prostorách. 
Vedle konstrukce doznalo značného vylepšení 
i ovládání sekáče. Výsledkem je zvýšení komfortu 
a efektivity s veškerým souvisejícím přínosem v oblasti 
produktivity.

Užitečné nářadí do omezených prostor 

Díky svému charakteru se toto lehké kompaktní kladivo 
snadno vejde i do stísněných prostor. Obsluha ocení 
vysoký výkon a zlepšené pracovní podmínky.

Velké držadlo ve tvaru D pro vynikající úchop

Model TEX 05PE má navzdory své kompaktní 
konstrukci velkoryse dimenzované držadlo ve tvaru 
D – s dostatkem prostoru pro ruce v rukavicích. Systém 
omezení vibrací snižuje přenos vibrací na obě ruce 
obsluhy a nikoli pouze na jednu ruku, což je klasický 
problém obyčejných kladiv.

Špičková ergonomie  
s tlumením vibrací

Velké držadlo

Kompaktní 
sekací kladivo 
s velkým 
držadlem 
ve tvaru D 
s dostatkem 
prostoru 
pro ruce v 
rukavicích.

Sklíčidlo se 
šroubovací hlavicí

Model TEX 05PE je 
vybaven sklíčidlem 
se šroubovací 
hlavicí, jež usnad-
ňuje práci v omeze-
ných prostorách a 
umožňuje dobrou 
viditelnost zpraco-
vávaného místa.

TEX 05PE

VYUŽITÍ 
•	 Lehčí	sekání
•	 Začišťování
•	 Renovační	práce
•	 	Konstrukční	úpravy
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Tato středně těžká kladiva jsou určena pro střední 
až velmi náročné nasazení při zpracování cihlových, 
betonových či jiných tvrdých materiálů. Tyto modely 
nabízejí ve srovnání se standardními kladivy vyšší 
míru pohodlí obsluhy při stejně vysokém výkonu –  
bez zbytečného nárůstu hmotnosti. 

Rychlá výměna nástrojů

V rámci uchování nízké hmotnosti nářadí jsme 
přepracovali, vyzkoušeli a otestovali konstrukci sklíčidla, 
jež kombinuje vynikající funkčnost s rychlou a snadnou 
výměnou nástrojů. Namísto konvenčního západkového 
nebo hlavicového sklíčidla jsou tato kladiva vybavena 
lehkým sklíčidlem umožňujícím rychlou výměnu nástrojů 
při zachování nízké hmotnosti a snadné obsluhy zařízení. 

Řada shodných dílů pro snazší údržbu

Kromě šesti dílů jsou všechny části modelů TEX 09PE 
a TEX 12PE zaměnitelné. Díky tomu můžete skladovat 
jen minimální počet náhradních dílů a údržba bude 
snazší a úspornější! 

Flexibilní přední držadlo

Přední držadlo zajišťuje vynikající ovládání a oporu 
při zahájení práce. Držadlo lze otáčet v úhlu 360° nebo 
natáčet vodorovně. Lze jej rovněž zcela odmontovat  
a k úchopu využít jiné plochy zařízení. 

Různé verze pro různá využití

Kladiva TEX 09 a TEX 12 se sníženými vibracemi 
existují ve dvou různých verzích: kladiva PE pro nástroje 
se standardní šestihrannou stopkou 22×82,5 mm a verze 
PER pro nástroje s válcovou stopkou 25×75 mm. Válcová 
stopka nástrojů je vhodná zvláště pro aplikace, při nichž 
se musí sekáč v kladivu volně otáčet, například při 
začišťování pecí.

TEX 09PE A TEX 12PE

Navrženo pro komfort  
a efektivitu

VYUŽITÍ
•	 Renovace
•	 Rekonstrukce
•	 Stavební	úpravy
•	 Začišťování	pecí
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Sklíčidlo

Tento typ sklíčidla 
kombinuje rychlou výměnu 
nástrojů, nízkou hmotnost 
a snadnou obsluhu.

Přední držadlo

Přední držadlo s 
omezením vibrací lze 
volně otáčet a nebo může 
být k zajištění optimální 
pracovní pozice zcela 
odmontováno.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mazivo CLG 10* CLG 30

Použití Minerální  
a syntetický olej

Minerální  
a syntetický olej

Objem oleje l 1,3 1,3

Průtok vzduchu l/s 8–15 15–140

Číslo dílu 8202 5101 23 8202 5102 39

*)	Doporučeno	pro	model	TEX	05PE

Mazivo AIR-OIL AIR-OIL

Velikost lahve l 0,25 1

Číslo dílu 8099 0202 40 8099 0202 36

Odlučovač vody VAM 01

Průtok vzduchu l/s 50

Číslo dílu 8092 0110 58

VLASTNOSTI MODELŮ TEX 09 A 
TEX 12

TEX 05PE TEX 09PE TEX 09PER TEX 12PE TEX 12PER

Hmotnost kg 6,5 10,5 10,5 12 12

Délka mm 450 560 560 590 590

Spotřeba vzduchu l/s 10 17 17 20 20

Počet úderů 1/min 2 640 1 800 1 800 1 620 1 620

Úroveň vibrací ve 3 osách (ISO 28927-10) 1) m/s² 2,4 4,2 4,2 4,0 4,0

Zaručená hladina akustického výkonu, Lw (2000/14/ES) 1) dB (A) 105 105 105 105 105

Hladina akustického tlaku, Lp, r=1 m (ISO 11203) 1) dB (A) 87 93 93 93 93

Sklíčidlo hlavice západka západka západka západka

Rozměry stopky – šestihranná mm 19×50 22×82,5 - 22×82,5 -

Rozměry stopky – válcová mm - - 25×75 - 25×75

Číslo dílu 8461 0219 10 8461 0211 35 8461 0211 36 8461 0211 38 8461 0211 39
1)	Důležité	informace:	Kompletní	podrobnosti	o	měření	jsou	k	dispozici	v	bezpečnostních	a	provozních	pokynech	k	výrobku	(č.	dílu	9800	0812	90).		
Naleznete	je	na	webové	adrese	www.acprintshop.com

BAJONETOVÉ SPOJKY
Atlas Copco standard 9000 0305 00 9000 0306 00 9000 0306 00 9000 0306 00 9000 0306 00

Atlas Copco standard s filtrem - 9000 0306 01 9000 0306 01 9000 0306 01 9000 0306 01

HADICE
Hadice s bajonetovými spojkami a hadicovými svorkami 12,5 mm x 3 m 9030 2090 00 9030 2090 00 9030 2090 00 9030 2090 00 9030 2090 00



www.atlascopco.com

Pracovní nástroje
Stopka H 22×82,5 mm Popis Pracovní 

délka
Celková 

délka
Šířka 
hrotu Hmotnost Číslo dílu

mm mm mm kg

Oškrt 380 475 1,5 3083 3242 00

Oškrt 1 000 1 095 3,6 3083 3243 00

Úzký sekáč 380 475 1,5 3083 3244 00

Úzký sekáč 1 000 1 095 3,6 3083 3245 00

Široký sekáč 380 475 75 2,3 3083 3246 00

Sekáč na asfalt 380 475 125 3,2 3083 3069 00

Kopací sekáč 450 545 75 3,5 3083 3247 00

Hloubicí rydlo 400 495 120 3,7 3083 3248 00 

Rydlo na jíl 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, kulatý ø 175 7,5 3083 3252 10

Pěch, čtvercový  175 6,0 3083 3239 00

Zarážecí podložka, 
kulatá ø 100 2,5 9245 2817 90

Pracovní nástroje 
Stopka H 19×50 mm Popis Pracovní 

délka
Celková 

délka
Šířka 
hrotu Hmotnost Číslo dílu

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

Pracovní nástroje 
Stopka Rd 25×75 mm Popis Pracovní 

délka
Celková 

délka
Šířka 
hrotu Hmotnost Číslo dílu

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

Nářadí pro každou práci
Pracovní nástroje Atlas Copco jsou vyrobeny z oceli 
vytvořené přesně pro daný účel se specifikací pro sbíjecí 
nářadí. Řízený proces tepelného zušlechťování propůjčuje 
výrobkům pevnost a vysokou odolnost proti opotřebení 
až do hloubky pod povrchem, přičemž zůstává zachováno 
houževnaté nárazuvzdorné jádro bránící prasknutí.

98
00

 1
28

8 
12

 
Co

py
rig

ht
 2

01
1,

 A
tla

s 
Co

pc
o 

Co
ns

tru
ct

io
n 

To
ol

s 
AB

, S
to

ck
ho

lm
, Š

vé
ds

ko
 Z

m
ěn

y 
te

ch
ni

ck
ýc

h 
úd

aj
ů 

vy
hr

az
en

y.

Dorazová plocha je opracována tak, aby zajišťovala 
lepší kontakt mezi pístem a nástrojem, zlepšila přenos 
energie a zabezpečila nižší vibrace s omezením 
opotřebení bouracího kladiva i pracovního nástroje. 

Společnost Atlas Copco stále nabízí komplexní nabídku 
pracovních nástrojů, ze které si pro danou práci vždy 
vyberete správný nástroj.

Další příslušenství naleznete v katalogu spotřebního 
materiálu: 3390 0650 01.


