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Dostatek vzduchu pro každého

Síla a spolehlivost všech středních a těžkých demoličních prací ve stavebnictví

POWER and RELIABILITY for all medium and heavy duty demolition works in the 
construction sector



Bourací kladiva / Paving Breakers

 Síla a spolehlivost všech středních a těžkých demoličních prací ve stavebnictví

 POWER and RELIABILITY for all medium and heavy duty demolition works in the construction sector  

ANTIVIBRAČNÍ RUKOJETI / VIBRO-REDUCED HANDLES

OPTIMALIZOVANÁ KONSTRUKCE / OPTIMISED ASSEMBLY

NIŽŠÍ HLUČNOST / SILENCED

ENERGETICKÁ ÚČINNOST / ENERGY EFFICIENCY

  o 70 % nižší vibrace  
  70 % lower vibrations

  o 40 % méně pohyblivých částí
  40 % fewer moving parts

  o 50 % nižší emise hluku 
  50 % lower noise emissions

  o 40 % vyšší produktivita. Lehčí kladivo s nižší spotřebou energie.
  40 % higher productivity. Lighter and small energy Demanding.

Dostatek vzduchu pro každého

1) Jednodílné pevné pouzdro / One-piece solid housing

4) Snadný přístup k rozdělovacímu ventilu / Easy access to distribution valve

5) Vzduchové pérování dopadu pístu / Air-cushioned piston impact

6) Západka nebo závitové uchycení / Latch or double screw threaded retainer

7) Ergonomická rukojeť jako volitelné příslušenství / 
    Easy access to distribution valve

2) Tepelně zpracované válce / Heat treated cylinder

3) Poniklovaný povrch / Nickel plated coating

  Nízká opotřebitelnost dílů. Delší životnost.
  Fewer wear parts. Extended lifetime.

  Méně prostojů na údržbu.
  Less maintenance downtime.

  Vyšší výkon    Spolehlivost s dlouhou životností    Pohodlnější provoz
  Higher performance    Reliable and long-lasting    More comfortable to operate

  Rychlá a bezpečná výměna nástrojů.
  Quick and safe tool changing.

  Optimální bezpečnost pro operátory.
  Optimal safety for operators.

  Optimální mechanické vlastnosti. Bez nutnosti vnějšího přimazání.
  Optimal mechanical properties. No on site lubrication.

  Vylepšená ochrana proti korozi.
  Improved protection against corrosion.
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Bourací kladiva / Paving Breakers

Sekací a sbíjecí kladiva / Chipping hammers and Pick hammers

 Precisnost a efektivita všech malých a středních demoličních prací ve stavebnictví a těžebním průmyslu.

 PRECISION and EFFICIENCY for all small and medium demolition works in the construction and mining industries.

Kladiva se sníženými vibracemi / Vibro-reduced breakers

Sekací kladiva / Chipping hammers

Sbíjecí kladiva / Pick hammers

Standardní bourací kladiva / Standard paving breakers

Sbíječky se zlepšeným ergonomickým designem / Breakers with enhanced 
ergonomic design

  Atmos kladivo se sníženými vibracemi má odpovídající výkon jako standardní kladivo a zároveň 
významně snižuje vibrace přenášené na obsluhu.

  Atmos vibro-reduced breakers have an equivalent impact power as a standard breaker, while 
significantly reducing vibrations to the operator.

  Tato kladiva jsou spolehlivým řešením pro aplikace vyžadující vyšší přesnost a dobrou sílu úderu.  
„D“ rukojeť ve standardní verzi nebo s volitelnou bezpečnostní spouští zabraňuje náhodnému 
spuštení. Atmos sekací kladiva jsou vybavená bezpečným uchycením nástroje pomocí šroubu nebo 
pružiny pro rychlou výměnu nástroje.

  These hammers are reliable solution for applications requiring more precision, together with good 
impact power. Equipped with a „D“ handle, available both in standard version or with safety device 
option preventing from accidental operation of the trigger. Atmos chipping hammers are fitted with 
a safe doublethreaded screw retainer or a spring retainer for quick tool changing.

  Jsou přizpůsobená jak pro horizontální, tak vertikální polohy v demoličních pracích. Atmos sbíjecí kladiva 
jsou vybavená buď šroubovacím držákem nebo západkou pro bezpečnou a rychlou výměnu nástrojů.

  They are adapted for both horizontal and vertical positions in demolition works. Atmos pick hammers 
are fitted with either screw retainer or latch for safe and quick tool changing.

  Standardní kladiva jsou k dispozici buď v základním provedení nebo v provedení s tlumičem hluku. 
Tenká konstrukce tlumiče hluku nabízí plný výhled na pracovní plochu a zároveň výrazně snižuje 
hluk. Tlumiče hluku se mohou dodávat v sadě nebo se mohou později přidat na standardní kladivo.

  Standard breakers are available either in a basic version or in a silenced version with a slim design 
muffler offering a full view of the work surface while significantly reducing noise. The muffler can 
also be supplied in kit to be added later on a standard breaker.

  Atmos vytvořil řešení pro optimální komfort užívání a zároveň lepší bezpečnost provozu. Cílem je, aby se 
zabránilo rizikům zranění uživatele a omezily se pracovní úrazy.

  Atmos has created solutions for optimal comfort of use in parallel with improved hammer operation 
safety. The aim is to prevent risks of injuries to the user and to limit his exposure to workplace accidents.
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 Bourací kladiva / Paving Breakers

 Sekací a sbíjecí kladiva / Chipping hammers and Pick hammers

 Příslušenství / Accessories

Distributor

Dostatek vzduchu pro každého

Technické parametry / Technical parameters

 Standard;   volitelné příslušenství / Option;  X nedostupné / not aplicable;  * povinné v zemích vyžadujících EC značení / mandatory in countries requiring EC-marking

Oškrt / Moil point Sekáč / Narrow chisel Široký sekáč / Narrow blade Lopatka / Wide blade Hadicová spojka / House coupling
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ATMOS Chrást s. r. o.
Plzeňská 149, 
CZ - 330 03 Chrást
Tel.: +420 377 860 165 / Fax: +420 377 945 379 
E-mail: info@atmos-chrast.cz

Model
Tlumič /
Muffler

Antivibrace /
Vibro-reduced

Ergonom. držadlo / 
Hands protection

Bezp. zařízení /
Safety Device

Hmotnost /
Weight

[kg]

Délka /
Lenght
[mm]

Počet příklepů /
Impact rate

[bpm]

Spotřeba vzduchu /
Air consumption 
 [l/s]            [cfm]

Typ stopky /
Shank type

Velikost stopky /
Shank size

[mm]

BB15 X 16 580 1 600 17,5 37,1 Hex 22 x 82

BB15 X 18 620 1 600 17,5 37,1 Hex 25 x 108

BB20 X 20,9 660 1 300 18,3 38,8 Hex 25 x 108

BB25 X 24,2 718 1 300 20 42,4 Hex 28 x 160

BB25 X 24,2 718 1 300 20 42,4 Hex 32 x 160

BB32 X 32 690 1 350 27,5 58,3 Hex 28 x 160

BB32 X 32 690 1 350 27,5 58,3 Hex 32 x 160

BB40 X 38 705 1 280 30 63,6 Hex 28 x 160

BB40 X 38 705 1 280 30 63,6 Hex 32 x 160

* *

Model
Bezp. zařízení /
Safety Device

Upínání /
Retainer type

Hmotnost /
Weight

[kg]

Délka /
Lenght
[mm]

Počet příklepů /
Impact rate

[bpm]

Spotřeba vzduchu / 
Air consumption 
 [l/s]              [cfm]

Typ stopky /
Shank type

Velikost stopky /
Shank size

[mm]

P5 závit / screw 5 354 2 800 8,3 17,6 Hex 19 x 50

P5 závit / screw 5 354 2 800 8,3 17,6 Con 26/16 x 70

P5 pružina / spring 5 354 2 800 8,3 17,6 Rd 17,3

P5 pružina / spring 5 354 2 800 8,3 17,6 Hex 14,7

P5 závit / screw 5,1 364 2 800 8,3 17,6 Rd 17 x 60

P5 závit / screw 6,2 392 2 800 8,3 17,6 Rd 24 x 70

P7 závit / screw 7 437 2 200 10 21,2 Rd 24 x 70

P7 závit / screw 6,8 422 2 200 10 21,2 Rd 23 x 70

P7 závit / screw 6,8 422 2 200 10 21,2 RdHex 23 x 70

P9 závit / screw 8,6 459 2 000 16,7 35,4 Rd 23 x 70

P9 závit / screw 8,6 459 2 000 16,7 35,4 RdHex 23 x 70

P9 pružina / spring 9 409 2 400 16 34 Rd 17,3

P9 pružina / spring 9 409 2 400 16 34 Hex 14,7

P9 závit / screw 8,6 475 2 000 16,7 35,4 Rd 24 x 70

P9 závit / screw 8,6 475 2 000 16,7 35,4 Rd 25 x 75

P9 závit / screw 8,6 475 2 000 16,7 35,4 Rd 26 x 70

P9 západka / latch 9,8 494 2 000 16,7 35,4 Hex 22 x 82

P13 závit / screw 12,9 538 1 500 20 42,4 Rd 26 x 70

P13 západka / latch 14 590 1 600 20 42,4 Hex 22 x 82

P13 západka / latch 15,5 630 1 600 20 42,4 Hex 25 x 108

P13 závit / screw 12,9 548 1 500 20 42,4 Rd 24 x 70

P13 závit / screw 12,9 548 1 500 20 42,4 Rd 25 x 75

*


