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Zestaw 900.000.312 - dane techniczne 

 

Pompa hydrauliczna Holmatro SR 10 PC 1 

 

Nożyco-rozpieracz Holmatro CT 4150 C 

model CT 4150 C 

układ hydrauliczny Core™ 

numer katalogowy 150.012.099 

maksymalna ciśnienie robocze 720 bar 

maksymalna siła rozpierania przy otwartych ramionach 211 kN / 21,5 t 

minimalna siła rozpierania przy zamkniętych ramionach (25 

mm od końcówek) 

35 kN / 3,6 t 

maksymalne rozwarcie ostrzy 360 mm  

maksymalna siła cięcia (w zagłębieniu) 380 kN / 38,8 t 

maksymalna siła ściskania między końcówkami 76 kN / 7,8 t 

maksymalna siła ciągnięcia 51 kN / 5,2 t 

zakres ciągnięcia 416 mm  

zakres temperatur pracy -200C  +550C 

ciężar narzędzia gotowego do pracy 14,2 kg  

wymiary (dł. x szer. x wys.) 787 x 270 x 202 mm 

pojemność oleju (efektywna) 83 cm3 

EN 13204 CK35/360-H-14.2 

maksymalne rozparcie 360 mm  

wbudowane oświetlenie / śruba i-Bolt +/+ 

 

Wąż hydrauliczny Holmatro C 5 OU 

Węże Core™ 

model kolor długość (m) waga numer katalogowy 

C 5 OU   5 2,5 kg 150.570.042 

 

 

 

 

 

model SR 10 PC 1 

układ hydrauliczny Core™ 

numer katalogowy 150.152.690 

maksymalne ciśnienie robocze 720 bar 

klasyfikacja wg EN 13204 STO 

liczba narzędzi  1 

silnik spalinowy, 4-suwowy Honda GXH 50 

moc silnika 2.1 KM / 1.6 kW 

pojemność zbiornika paliwa 770 cm3 

praca na pełnym zbiorniku paliwa 3 godziny 

typ pompy hydraulicznej trzystopniowa 

pojemność zbiornika oleju (efektywna) 2500 cm3 

wydajność 1 stopnia (0-150 bar) 3450 cm3 

wydajność 2 stopnia (150-280 bar) 1500 cm3 

wydajność 3 stopnia (280-720 bar) 650 cm3 

masa pompy gotowej do pracy 14.2 kg 

zakres temperatur pracy -200C  + 550C 

poziom hałasu 82 dB 

wymiary 360 x 290 x 423 mm 
1)STO = praca jednym narzędziem I 2)wg SAE J1349 I 3) włącznie z olejem hydraulicznym, silnikowym, paliwem oraz szybkozłączami I 4)poziom 
hałasu przy jednym narzędziu pracującym pod maksymalnym ciśnieniem z odległości 1 m wg EN 13204 

Certyfikacja według EN 13204 i NFPA 1936. 


