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Młot udarowy STANLEY® BR45 UW 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Wielkość  głowicy 
6 x 1 1/8” hex lub 6 x 1 ¼” 
hex 

Maksymalny przepływ  34 l/m 

Maksymalne ciśnienie 140 bar  

Waga 20 kg 

Długość 65 cm 

Szerokość uchwytu 45 cm 

Wyjścia wylot/dolot 
3/8” NPT, węże na 
żądanie 

 

 

OPIS: 

Młot BR45 firmy STANLEY przeznaczone jest do najlżejszych prac wyburzeniowych, rozbiórkowych. 

Posiada bardzo nowoczesne rozwiązania techniczne: szybkozłącza gwarantują szczelność, pewność i 

prostotę obsługi, wykluczają możliwość nieprawidłowego podłączenia narzędzia do źródła zasilania 

hydraulicznego. Mechanizm udarowy jest precyzyjnie wykonany i gwarantuje długą i bezawaryjną pracę 

narzędzia. Uchwyt grota dzięki prostej konstrukcji gwarantuje szybką wymianę końcówki i długą pracę, 

poduszka azotowa dodatkowo zwiększa siłę kucia przy jednoczesnym zmniejszeniu siły udaru przenoszonej 

na operatora. Dźwignia startu i antywibracyjne uchwyty umożliwiają stopniowe zwiększanie siły kucia przy 

rozpoczynaniu pracy, a osadzenie dźwigni w antywibracyjnych uchwytach zwiększa komfort pracy. 

Narzędzia hydrauliczne w porównaniu z narzędziami o napędzie spalinowym, elektrycznym lub 

pneumatycznym uzyskują większą moc przy mniejszej wadze. 

Młoty BR45 posiadają certyfikat bezpieczeństwa "CE". 

GWARANCJA: 

Firma Stanley udziela 12 miesięcznej gwarancji na wady fabryczne lub materiałowe młota 

ZESTAW: 

W skład zestawu przy zakupie wchodzi: 

- młot udarowy BR45 
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- adaptery do podłączenia węzy ½” 

Zestaw nie zawiera grotów. 

 

SPECYFIKACJA PRACY: 

Ciśnienie napędu hydraulicznego: 105 – 140 bar. 

Przepływ: 26-34 l/min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


