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BH65
Marteletes demolidores a gasolina

Uma impressionante relação peso/potência:
BH65
O martelo demolidor a gasolina BH65 caracteriza-se pela
mais elevada intensidade de impacto individual e pela melhor
relação peso/potência. Com 65 joules, é o martelo demolidor
a gasolina mais potente da sua classe e tem apenas
vibrações mão-braço reduzidas durante o processo.
Juntamente com o motor Wacker Neuson de emissões
reduzidas, o BH65 é um parceiro eficiente e produtivo em
qualquer obra.

Intensidade de impacto individual muito elevada de 65●

joules, graças ao sistema de percussão ajustado de forma
perfeita ao motor
24 kg de peso●

Motor económico e de baixas emissões concebido pela●

Wacker Neuson
Manutenção simples do sistema de percussão no local,●

através da boca de lubrificação central, com uma pistola de
lubrificação pequena
Vibrações mão-braço de 4,6 m/s²*●

Sistema de percussão ajustado de forma perfeita ao motor
WM 80

Velocidades elevadas de impacto, combinadas com um
percussor leve garantem uma intensidade de impacto
individual muito elevada e um desempenho de impacto
extremamente consistente com vibrações reduzidas.

O sistema de percussão aberto e com auto-limpeza reduz
os custos de manutenção para uma simples lubrificação
recorrente do sistema de percussão.

* A vibração mão-braço está assim abaixo do valor limite de 5 m/s². Isto permite uma operação contínua até oito horas de
trabalho diárias. Conforme a directiva da UE 2002/44/CE.
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Dados técnicos

BH 65

 ø 27 x 80 hex 25 x 108 hex 28 x 152 hex 28 x 160 hex 32 x 160

Intensidade de impacto
individual  J (mkp)

65 65 65 65 65

Número de percussão  1/min 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250

Peso  kg 25 25 26 26 26

C x L x A  mm 848 x 492 x 346 858 x 492 x 346 905 x 492 x 346 905 x 492 x 346 905 x 492 x 346

Fabricante do motor Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

Tipo de motor * WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80

Cilindrada  cm³ 80 80 80 80 80

Potência operacional  kW (PS) 1.7 (2.31) 1.7 (2.31) 1.7 (2.31) 1.7 (2.31) 1.7 (2.31)

Rotação  1/min 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100

Mistura de gasolina-óleo 50:1 50:1 50:1 50:1 50:1

Conteúdo do reservatório  l 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Consumo de combustível  l/h 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

* Monocilindro arrefecido a ar, motor a gasolina de dois tempos

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu
país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
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