
Ekstern  1-1 /  4  "BSP  han

Intern  1/2  “BSP  Hun

•  Sikkerhedsventil,  der  automatisk  
afbryder  rotation  i  tilfælde  af  blokering  

af  kerneslag.

•  Eksklusivt  justerbart  baghåndtag  

tillader  fremføringstryk  på  værktøjet  

ved  at  skubbe  med  bryst  eller  knæ

AK  46  G

•  ON/ OFF  aftrækker  med  "lås  på"  knap  til  

brug  af  værktøjet  på  borerigge

•  Langt  sidehåndtag  for  sikker  
rotationskontrast

•  Udstyret  med  niveaumåler  til  at  vise  

lodret/ horisontal  linearitet  af  huller

Uerstattelig  i  undervandsværker!

•  Konstruktion  i  Ergal  og  rustfrit  stål  

for  at  garantere  lethed  og  holdbarhed

AK  46  S  -  kernebor  til  huller  ø  30  -  100  mm  –  AK  46  G  -  kernebor  til  huller  ø  80  -  160  mm

KERNEBOR  KERNEBOR
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TEKNISKE  EGENSKABER  AK  46  S

AK  46  S  -  AK  46  G

Ekstern  1-1 /  4  "BSP  han

Intern  1/2  “BSP  Hun

600

1000

Tryk  Bar  min-max

Fastgørelse  af  kernebor

30-100

20-30

Ingen  hastighed  ved  20  l/min

40x9x32

8  (uden  baghåndtag)

Skærekapacitet  (mm)

Vægt  (kg)

45

Den  hydrauliske  funktion  og  de  overlegne  tekniske  egenskaber  sikrer  en  række  fordele,  som  ikke  kan  opnås  med  traditionelle  elektriske  kerneboreværktøjer:  -  Umuligt  at  forårsage  

elektrisk  stød,  kan  arbejde  selv  i  fuldstændig  vandnedsænkning  -  Fravær  af  vibrationer  og  støj  -  Uovertruffent  forhold  vægt/effekt/dimension  -  Lang  levetid  og  minimalt  

vedligeholdelsesbehov  -  Hydraulikmotor  kan  ikke  beskadiges,  selv  i  tilfælde  af  længerevarende  rotationsblokering  eller  overbelastning  (tilstand,  der  vil  beskadige  elektrisk  værktøj)  

AK46  er  under  mange  forhold  det  unikke  alternativ  til  traditionelt  elektrisk  værktøj,  den  er  ideel  i  vedligeholdelse  af  gas,  vand,  kloaknet,  uerstattelig,  når  det  er  nødvendigt  for  at  

skabe  en  rørpassage  gennem  vægge  af  historiske  bygninger,  der  ikke  kan  udsættes  for  vibrationer  eller  i  brug  inde  i  skyttegrave  med  højvandspres.  Uerstattelig  i  undervandsværker!

Afstandskrone  flugter  med  

væggen  (mm)

Fås  i  

undervandsversion

1500

140-180

20-30

400

Nr.  hastighed  ved  30  l/min

Flow  L/min  min-max

40x9x32

80-160

Dimension  LxPxH  (cm)

8  (uden  baghåndtag)

45

AK46  installeret  på  borerig

140-180

AK46  er  et  hydraulisk  kernebor  designet  til  manuel  brug  eller  til  brug  med  borerigge.  Værktøjet  fås  i  to  konfigurationer:  •  AK46  S  til  huller  fra  ø  30  til  100  mm  •  

AK46  G  til  huller  fra  ø  80  til  160  mm.
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