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ESD 162
Perfuração a seco em betão armado 

até Ø 162 mm (alvenaria até Ø 202 mm)

Traduzido do Alemão para o Português - www.onlinedoctranslator.com
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- Perfuração a seco em materiais particularmente duros, por exemplo, concreto armado, tijolo de areia-
cal de alta densidade e alvenaria com alta velocidade de trabalho

- Solucionador de problemas perfeitopara trabalhos de perfuração onde as condições do local não 
permitem perfuração molhada (tetos ocos etc. / evitar danos causados     pela água)

- Engrenagem IHT recentemente desenvolvida com geometria de coroa de alta precisão-Extremamente robusto 
graças à Tecnologia Híbrida de Impacto (IHT) permite a entrega de impulso de impacto de alta frequência otimizada para 
a broca para um progresso de perfuração mais rápido

- Perfuração guiada à mão e suportede aberturas de paredes e tetos em construções sanitárias, de 
aquecimento e ventilação

-
-

EDMC Pro - Controlador de Motor Digitalcom indicação de serviço e sobrecarga

Extração de poeira eficientede poeiras 
minerais nocivas

-
-

Montagem para haste de centragem

Ótimos resultados com brocas EIBENSTOCK 
IHT-Spara concreto armado com aço

- Suporte de perfuração do sistema BST 162 H
- sintonizado para aplicações de impacto macio e seco
- alças antivibração

PÓ
PROTEÇÃO
SISTEMA

Pó mineral k pode ser cancerígeno!

Especificações técnicas ESD 162
Broca de impacto macio
82 mm (concreto)consumo de energia

Velocidade de marcha lenta/nominal

área de perfuração

2.200 W

0 - 1.100 minutos-1

36S08200

Broca de impacto macio
102 mm (concreto)

36S10200

concreto reforçado
alvenaria

162 mm
202 mm Broca de impacto macio

112 mm (concreto)
36S11200

taxa de acidente vascular cerebral

diâmetro do colar
porta-ferramentas
peso

máx. 22.000 rpm

60 mm

1 1/4" fora
6,6 kg

Broca de impacto macio
132 mm (concreto)

36S13200 BST 162 H - novo suporte de 

perfuração opcional

acessívelBroca de impacto macio
162 mm (concreto)

36S16200
Número do pedido 03E25000 0963W000

no estojo incluindo chave de boca SW 32/41

Elektroinstrumente GmbH Eibenstock 
Auersbergstrasse 10
D-08309 Eibenstock

Seu revendedor:

Telefone:
Fax:
Internet:
E-mail:

+ 49 37752 503-0
+ 49 37752 2019
www.eibenstock.com
office@eibenstock.com

Certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 9001:2015

Alterações técnicas reservadas! As ilustrações podem variar!
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