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Přesně oseká izolaci kolem odtokových kanálů

Nařízne asfaltové izolace

Pohodlná práce ve stoje ! Žádné krčnení !

Izolaci na těžko dostupných místech

Izolaci ze střech

Betonové potěry Izolaci z okenních parapetů

... odstraní vše!

Nejlepší ešení pro balkony a st echyř ř

VOGT Hammer - Výkonný a všestranný !

- Pneumatické kladivo
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Další nástroje k dispozici

Řezací nůž
nařízne asfaltové izolace

Držák škrabky
pro zubatou škrabkou

M 5000.18

= 120 mm (B 120 LF)
= 160 mm (B 160 LF)
= 200 mm (B 200 LF)

šířka
šířka
šířka
uvolnění parket a
laminátových povrchů

Úhlový delta sekáč
šířka
šířka

80 mm,
100 mm
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parkety, laminát,bitumen
,

,
silná dlažba dřevěné podlahy
přírodní kamenné desky
omítky

Široký úholvý sekáč
s horním nebo spodním ostřím
šířka

XL

= 140 mm
tepelné izolace,

Nástroje

Držák škraby
na výběr jsou tyto typy
šířka
šířka
šířka
šířka
šířka
šířka

M 5000.18

= 100 mm (B 100 S)
= 120 mm (B 120 S)
= 160 mm (B 160 S)
= 200 mm (B 200 S)
= 250 mm (B 250 S)
= 300 mm (B 300 S)

podlahové krytiny všeho
druhu lepené dlaždice
omítky e i ové desky
cement, asfaltové,barvy
přebytečný materiál
nivelační potěr
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,
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Čistič spár s kolečky
čištění spár

Prořezávací nůž
prořezání asfaltových spojů

Sekáč se žlábkem
rozšíření spár

Široký sekáč 40 mm
omítka, obklady, potěr

Lopata
140 mm
štěrk,

zemina,
kořeny

Dusadlo
tvary:

b štěrk,
jíl

eton,

Prořezávací nůž
s pojezdem
izolace, asfalt

Plochý sekáč 25 mm
zdivo

Špičatý sekáč
beton, vápenec

Optimální sada pro pokrývače !

www.vogt-baugeraete.de
info@vogt-baugeraete.de

VOGT Baugeräte GmbH

Industriestrasse 39
D-95466 Weidenberg

+49 (0) 92 78 /774 33-0
+49 (0) 92 78 /774 33-11

VH 50-100.18

VH 50-80.18

230-V

Efektivní odstranění asfaltu
díky vysoké rázové síle
Nízká hmotnost pro neúnavnou
a pohodlnou práci
Ergonomické držení
Pevná 18 mm hlavice sekáče
Nízká spotřeba vzduchu umožňuje
použití kompresoru
Velký výběr nástrojů
Rychlá výměna nástrojů
2 roky záruka na
kladivo a nářadí

Výhody:

Odstranění asfaltového potěru
a betonových stěrek
Odstranění vícevrstvé krytiny
Odstranění izolací a hydroizolačních
pásů ze všech povrchů
Odstranění přitavených izolací

Odtrhávání spojených betonových
vrstev

Odstranění asfaltu, plechu
dřeva nebo ostatní izolace z atiky
a vyčištění spár

Odstranění podlahových dlaždic
Odstranění pryže, nátěrů
a vyrovnávacích stěrkových hmot
Mimo jiné je také vhodný pro
odstraňování obkladů,
vnitřních,venkovních a
dekorativních omítek
Odstranění stříkaného azbestu
Prořezávání spár
Očištění betonu a bednění
Kopání a zhutňování

Ideální pro balkony, atiky a střechy

Rukojeť
pro pohodlné
držení
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Technická data

Ostatní délky a konfigurace jsou možné po konzultaci

VOGT VH 50.18Hammer
Provozní tlak
Počet úderů
Spotřeba vzduchu

3.0 - .0 bar
1960/min
255 l/min / .0 bar

6

6

Typ VH

Délka

Váha

50-80.18

112 cm

5,4 kg

50-100.18

132 cm

5,7 kg

- Pneumatické kladivo
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Výhradní zastoupení pro ČRVOGT Baugeräte GmbH

Branišov 53
CZ - 59251 Dolní Rožínka
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