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Zestaw 900.000.623 - dane techniczne 
Pompa hydrauliczna Holmatro SR 40 PC 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nożyce Holmatro CU 5050 

model CU 5050 

układ hydrauliczny Core™ 

numer katalogowy 150.012.300 

maksymalne ciśnienie robocze 720 bar 

maksymalne rozwarcie ostrzy 182 mm  

maksymalna siła cięcia w zagłębieniu 1412 kN / 144 t 

maksymalny pręt okrągły (w zagłębieniu) 41 mm  

wbudowane oświetlenie / śruba i-Bolt +/+  

zakres temperatur pracy -20oC  +55oC 

ciężar narzędzia gotowego do pracy 15,7 kg  

wymiary (dł. x szer. x wys.) 752 x 278 x 200 mm 

pojemność oleju (efektywna)  290 cm3 

EN 13204  BC165K-15.7 

 

Rozpieracz ramionowy Holmatro SP 5240 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpieracz kolumnowy teleskopowy Holmatro TR 5350 

model TR 5350 

numer katalogowy 150.032.101 

maksymalne ciśnienie robocze 720 bar 

maksymalna siła rozpierania 1-go tłoka 217 kN / 22.1 t 

maksymalna siła rozpierania 2-go tłoka 101 kN / 10.3 t 

skok 1-go tłoka 375 mm  

skok 2-go tłoka 350 mm  

skok całkowity 725 mm  

maksymalna długość wraz z głowicami 1285 mm  

długość zsuniętego rozpieracza wraz z głowicami 560 mm  

zakres temperatur pracy -20oC  +55oC 

ciężar narzędzia gotowego do pracy 14.6 kg  

wymiary (dł. x szer. x  wys.) 560 x 109 x 280 mm 

pojemność oleju (efektywna) 1354 cm3 

EN 13204 TR217/375-101/350-14.6 

 
Wąż hydrauliczny Holmatro C 10 OU / C 10 BU 

Węże Core™ 

model kolor długość (m) waga numer katalogowy 

C 10 OU   10 4,5 kg 150.570.043 

C 10 BU  10 4,5 kg 150.570.046 

 

 

model SR 40 PC 2 

układ hydrauliczny Core™ 

numer katalogowy 150.152.715 

maksymalne ciśnienie robocze 720 bar / 72 MPa 

klasyfikacja wg EN 13204 MTO 

liczba narzędzi  2 

silnik 4-suwowy Honda 

moc silnika 5.5 KM / 4.1 kW 

pojemność zbiornika paliwa 3100 cm3 

praca na pełnym zbiorniku paliwa 4 godziny 

typ pompy hydraulicznej trzystopniowa osiowa 

pojemność zbiornika oleju (efektywna) 6000 cm3 

wydajność 1 stopnia (0-150 bar) 2 x 2800 cm3 

wydajność 2 stopnia (150-280 bar) 2 x 1250 cm3 

wydajność 3 stopnia (280-720 bar) 2 x 525 cm3 

długość węża - 

masa pompy gotowej do pracy 37.3 kg 

zakres temperatur pracy -200C  + 550C 

poziom hałasu 85 dB 

wymiary 497 x 467 x 492 mm 

model SP 5240 

układ hydrauliczny Core™ 

numer katalogowy 150.012.323 

maksymalne ciśnienie robocze 720 bar 

maksymalne rozparcie 725 mm  

maksymalna siła rozpierania przy otwartych ramionach 280 kN / 28,6 t 

minimalna siła rozpierania przy zamkniętych ramionach (25 mm od 
końcówek) 

41 kN / 4,4 t 

maksymalna sił ściskania 59 kN / 6 t 

maksymalna dł. ciągnięcia 610 mm  

maksymalna siła ciągnięcia 47 kN / 4,8 t 

zakres temperatur pracy -200C  + 550C 

ciężar narzędzia gotowego do pracy 14.5 kg  

wymiary (dł. x szer. x wys.) 815 x 286 x 217 mm 

Pojemność oleju (efektywna) 226 cm3 

EN 13204 AS41/725-14.5 


