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Młotki pneumatyczne z serii FRH

Młotki pneumatyczne to niezwykle uniwersalne narzędzia. Charakteryzują się prostotą wykonania, ale z dbałością o detale. Podstawową zaletą młotków serii FRH 
jest dobry stosunek gabarytów i masy do inercji jaką dysponują. Dzięki temu, jednoręcznym młotkiem pneumatycznym można wykonać pracę, która z użyciem 
narzędzia ręcznego byłby ekstremalnie czasochłonna. 

Zastosowanie młotków pneumatycznych:

             • skuwanie rdzy, starych powłok lakierniczych
             • skuwanie otuliny oraz odprysków spawalniczych i galwanicznych
             • prace kamieniarskie i artystyczne
             • prace budowlane np. czyszczenie form do produkcji prefabrykatów
             • prace blacharskie np. demontaż tłumików, rozcinanie blach, demontaż 
                zapieczonych połączeń gwintowych
             • zakuwanie nitów pełnych

Dostępne dokumenty:

             • Deklaracja Zgodności CE 2006/42/EC wykonana zgodnie ze standardem 
               ISO11148-4:2012
             • Pomiary wibracji i hałasu ISO28927 oraz ISO15744
             • Instrukcja obsługi

Okrągły uchwyt dłuta pozwala na pracę w różnych pozycjach
pozostawiając część roboczą dłuta w tej samej płaszczyźnie.

Możliwość regulowania kierunku 
wylotu powietrza

Model Częstotliwość
(Hz)

Średnica
dłuta
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Wibracje
(m/s2)

Poziom 
hałasu

(dB)

Ciśnienie
robocze

(bar)

FRH - 3 - 2 3.600 10.185 5.8 140 1.1 6.3 102 5.9

FRH - 6A - 2 3.000 10.185 400 193 1.5 19.88 103 5.9

Lekki młotek pneumatyczny     FRH-3-2
Młotek pneumatyczny FRH-6A-2 dedykujemy do prac wymagających dużej 
inercji uderzenia. W zależności od użytej końcówki narzędzie to świetnie 
sprawdzi się zarówno w zakładzie złomowania aut, jaki i fabryce prefabry-
katów budowlanych.
 
Przykładowe zastosowanie:

             • zakuwanie nitów 
               stalowych ( max. 5mm)
             • skuwanie rdzy i starych powłok lakierniczych
             • czyszczenie mieszalników, betoniarek, form
             • demontaż tłumików
             • rozcinanie blach
 
W zestawie:

             • młotek pneumatyczny FRH-3-2
             • sprężyny H-019715-00, H-0197119-00
 
Oddzielnie do nabycia: akcesoria ze strony 3.

Kompaktowy, lekki młotek pneumatyczny o długości zaledwie 140mm. 3600 
uderzeń na minutę i krótki skok tłoka pozwalają na wykonywanie bardziej 
precyzyjnych prac.
 

Przykładowe zastosowanie:

             • estetyczne zakuwanie nitów 
               pełnych (alu)
             • kształtowanie blach
             • prace kamieniarskie
 
W zestawie:

             • młotek pneumatyczny FRH-3-2
             • sprężyny H-019715-00, H-0197119-00
 

Oddzielnie do nabycia: akcesoria ze strony 2.

Młotek pneumatyczny             FRH-6A-2
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Zestaw FRH-3-2 KIT

815 - ścinak do spawów punkowych
           19x145mm

808 - rozcinak muf tłumików
           13x208mm

814 - walec 12,7x182

zawór przepływu powietrza

812 - przebijak 178mm

2 sprężyny

kluczyk ampulowy

809 - podwójny rozcinak do blach 
           19x155mm

OPCJONALNIE - ZAKUWKI DO NITÓW PEŁNYCH AC - 10BR4

810 - przecinak 20x178mm • 813 - ścinak to nitów
              15x150mm

Model Częstotliwość
(Hz)

Średnica
dłuta
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/sek)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Wibracje
(m/s2)

Poziom 
hałasu

(dB)

Ciśnienie
robocze

(bar)

FRH - 3 - 2 3.600 10.185 5.8 140 1.1 6.3 102 5.9

1/8” - 3 mm 5.32” - 4 mm 3/16” - 5 mm 1.1/4” - 30 mm

Zestaw FRH-3-2 KIT

Młotek pneumatyczny FRH-3-2 w zestawie z siedmioma 
najpopularniejszymi końcówkami roboczymi.

Wszystko spakowane w metalową skrzynkę japońskiej marki TRUSCO.

 

Sprawdź czy masz inne niezbędne akcesoria jak przewód zasilający, 

naklejacz, wtyczki etc. To wszystko do nabycia na www.atmo.com.pl
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Zestaw FRH-6A-2 KIT

Młotek pneumatyczny FRH-6A-2  w zestawie z siedmioma najpopu-
larniejszymi końcówkami roboczymi.

Komplet aż 7 różnych końcówek pozwala zastosowanie młotka do większości uciążli-

wych prac blacharskich. Ponadto młotkiem FRH-6A-2 można zakuwać nity pełne ( alu-

minium 6,4mm max, stal 5mm max ). 

Wszystko spakowane w metalową skrzynkę japońskiej marki TRUSCO.

Sprawdź czy masz inne niezbędne akcesoria jak przewód zasilający, naklejacz, wtyczki 

etc. To wszystko do nabycia na www.atmo.com.pl

Zestaw FRH-6A-2 KIT

815 - ścinak do spawów punkowych
           19x145mm

808 - rozcinak muf tłumików
           13x208mm

814 - walec 12,7x182

zawór przepływu powietrza

812 - przebijak 178mm

2 sprężyny

kluczyk ampulowy

809 - podwójny rozcinak do blach 
           19x155mm

OPCJONALNIE - DŁUTA AC - 10BR4

810 - przecinak 20x178mm • 813 - ścinak to nitów
              15x150mm

1/8” - 3 mm 5.32” - 4 mm 3/16” - 5 mm 1.1/4” - 30 mm

Model Częstotliwość
(Hz)

Średnica
dłuta
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Wibracje
(m/s2)

Poziom 
hałasu

(dB)

Ciśnienie
robocze

(bar)

FRH - 6A - 2 3.000 10.185 400 193 1.5 19.88 103 5.9


