
Młoty elektryczne Wacker Neuson stanowią 
połączenie ogromnej mocy udarowej oraz 
wysokiej mocy silnika tworząc doskonały  
profil wydajności. Zostały skonstruowane  
z myślą o dużej żywotności. Młoty te zyskują 
dodatkowe punkty za sprawą systemu 
tłumienia wibracji najwyższej klasy.

Młoty elektryczne:  
Wysoka jakość, duża żywot-
ność oraz system tłumienia 
wibracji najwyższej klasy.

Młoty  
elektryczne
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Najwyższa moc wyburzania przy 
najniższej wadze urządzenia: 
Jedyny w swoim rodzaju –  
młot elektryczny EH 25. 
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Młoty elektryczne

Lekki, szybki, mocny – ujmujące cechy nowego młota elektrycznego EH 25. 
-  Niezwykle wysoka moc wyburzeniowa oraz równie wysoka energia udarowa przy 

stosunkowo niskiej wadze to zasługa nowego systemu udarowego wydrążonego tłoka 
z prętowym bijakiem oraz opatentowanym systemu udarowym z optymalizacją fali 
uderzeniowej.

-  Waga 25 kg plasuje ten produkt na pierwszym miejscu spośród najlżejszych młotów 
tej klasy mocy. 

-  System tłumienia wibracji najwyższej klasy o wibracji dłoń/ramię poniżej 5m/s2 
zapewniony przez efektywny układ tłumienia drgań obudowy.  

-  Podwójny mechanizm jarzmowy zapewnia precyzyjne prowadzenie młota 
elektrycznego EH 25 oraz uściśla zakres zadań roboczych.

-  Bezkonkurencyjny pod względem trwałości: asynchroniczny silnik z napędem 
bezszczotkowym nie wymaga konserwacji oraz zapewnia naprawdę dużą żywotność. 

-  Łatwy dostęp do wszystkich elementów konstrukcyjnych sprawia, że urządzenia te  
są łatwe w konserwacji.

-  Dostępność końcówek narzędziowych do wszystkich popularnych narzędzi do dużych 
młotów.

-  Jeszcze większą ochronę użytkownika zapewnia jedyna w swoim rodzaju, wbudowana 
przetwornica: automatyczne wyrównanie napięcia chroni przed niedomiarem  
i nadmiarem napięciowym.

Unikalny na rynku:
•  70 J energii udarowej
•  25 kg ciężaru roboczego
•  Dizajn niskiego poziomu 

wibracji Low Vib

System udarowy 
wydrążonego tłoka  
z prętowym bijakiem.
Opatentowany system 
udarowy z optymalizacją 
fali uderzeniowej zapewnia 
niezwykle wysoką  
moc wyburzania. 

    

 
NOWOŚĆ 



Duży młot elektryczny: 
EH 23 Low Vib.
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Młoty elektryczne

2  Otwarty system udarowy 
Ten system udarowy został 
wyposażony w aluminiowy cylinder 
prowadzący oraz został optymalnie 
dostosowany do uniwersalnego 
silnika Wacker Neuson – 
zwiększając moc przy jednocześnie 
niskiej wadze urządzenia.

3  Doskonałe obciążenie 
jednostkowe mocy
Wyraźnie lżejszy od konkurencji – 
przy zachowaniu tej samej mocy. 2 3

Doskonała moc udarowa przy wybitnym obciążeniu jednostkowym mocy.  
System tłumienia wibracji oraz najprostsza konserwacja na miejscu:
-  System tłumienia wibracji najwyższej klasy o przyspieszeniu wibracji dłoń/ramię 4,8 m/s2. 

Praca ciągła nawet do 8 godzin roboczych dziennie zgodna z dyrektywą UE 2002/44/WE.
-  Inteligentny układ tłumienia drgań obudowy wspiera fizyczną obsługę młota. 
-  Najlepsze obciążenie jednostkowe mocy.
-  Niezmienną moc udarową w każdym materiale zapewnia zoptymalizowany i niezależny  

od odbić sprężarkowy system udarowy.
-  Odpowiedni do wyburzania, kruszenia oraz wbijania pali.
-   Szybka i łatwa konserwacja dzięki otwartemu systemowi udarowemu.
-  Dodatkowy praktyczny uchwyt do prac w pochyleniu oraz do transportu młota.
-  Dostępność końcówek narzędziowych do wszystkich popularnych narzędzi do  

dużych młotów.

1

1  Low Vib 
System tłumienia wibracji jest warunkiem 
bezproblemowego użytkowania młotów 
elektrycznych przez dłuższy okres 
czasu. Młot elektryczny EH 23 Low Vib 
zbija wartość przyspieszenia poniżej 
wartości granicznej 5m/s² – w dodatku 
nie tylko na uchwytach, lecz również  
na całej obudowie.



Bezkonkurencyjny w podbijaniu 
podkładów torowych: 
EH 22.
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Młoty elektryczne

Elektryczny młot udarowy do podbijania podkładów – siła i trwałość: 
-  Koncepcja trwałego urządzenia z niezniszczalnym silnikiem trójfazowym.
-  Opatentowany układ tłumienia drgań obudowy zapewnia niski poziom  

wibracji dłoń/ramię oraz pracę bez efektów zmęczenia. 
-  Szybka i łatwa dostępność wszystkich elementów konstrukcyjnych,  

łatwa konserwacja – wszystko, aby młot elektryczny EH 22 mógł  
szybko wznowić pracę.

Amortyzator - 
możliwość dostawy  
w ramach akcesoriów 
na potrzeby 
niemęczącej pracy 
oraz narzędzi do 
podbijania z opcją 
redukcji hałasu.



Młoty elektryczne  
średniej klasy ciężkości: 
EH 9 oraz EHB 11.
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Młoty elektryczne

1  Bezszczotkowy napęd
Trwały oraz bezobsługowy 
napęd bez szczotek węglowych.

2  Otwarty system udarowy  
Otwarty system udarowy re-
dukuje koszty konserwacji do 
prostego smarowania systemu 
udarowego. Z efektem samo-
czyszczenia włącznie!

3  Ergonomiczny dizajn  
Indywidualnie regulowany 
system uchwytu Pro-Ergo® 
został zaprojektowany z myślą 
o lekkim oraz szybkim chwycie 
podczas zadań roboczych: na 
potrzeby niemęczącej pracy 
oraz większej wydajności  
w tym samym czasie.

1

2

3
Średni wymiar, maksymalna moc oraz niezbędny uniwersalizm  
w optymalnej ergonomicznej formie:
-  Ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości na potrzeby najwyższej 

trwałości.
-  System udarowy High-Tech dla skoncentrowanej wydajności  

w twardym oraz miękkim materiale.
-  Regulowany system uchwytu Pro-Ergo®: lekki oraz szybki chwyt 

podczas zadań roboczych.
-  Bezobsługowy – bo bez szczotek węglowych oraz z otwartym 

systemem udarowym.
-  Do wiercenia i wyburzania.
-  Dostępne dwa uchwyty: Pro-Ergo® oraz standard

Przebijanie muru 
główką.  
Wskazówki dotyczące 
wiercenia przy użyciu 
EHB 11.

WSKAZÓWKA 1
W przypadku przedłużacza  
do 50 m stosować kabel  
o przekroju min. 2,5 mm. 
Większe długości wymagają 
grubszego kabla. 
WSKAZÓWKA 2
Rozwinąć bębny kablowe. 
Zwinięty kabel prowadzi do 
strat w wydajności.
WSKAZÓWKA 3
Nie wywierać zbyt dużego 
nacisku, w przeciwnym 
wypadku system udarowy nie 
będzie mógł rozwinąć pełnej 
mocy.
WSKAZÓWKA 4
Nie używać wierteł z dwoma 
ostrzami. Ten młot jest do tego 
zbyt mocny.
WSKAZÓWKA 5
Regularnie wyciągać wiertła  
w celu ich przewietrzenia.
WSKAZÓWKA 6
Nigdy nie odchylać wierteł  
od pionu. 
WSKAZÓWKA 7
W razie zagrożenia dla 
operatora lub młota, EHB 11 
wyłączy się. Dopiero podczas 
fachowego wiercenia uruchomi 
się ponownie.



Młoty lekkie: 
EH 6 oraz EHB 7.
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Młoty elektryczne

Wielcy pośród małych: Ich skoncentrowana siła jest w naszych rękach 
zawsze, gdy jest potrzebna – o każdej porze oraz na bardzo długo.
1  System udarowy o zoptymalizowanej fali uderzeniowej 

Najwyższa energia udarowa oraz jednocześnie najwyższa moc wyburzania  
w tej klasie urządzeń uzyskana dzięki zastosowaniu wysokowydajnego  
napędu w połączeniu z systemem udarowym o zoptymalizowanej  
fali uderzeniowej. 

2  Long Life dizajn
Najwyższą żywotność w tej klasie (MTTF) zapewniają materiały o wysokiej 
trwałości: metalowa obudowa systemu udarowego i korbowego; elementy 
obudowy z tworzywa sztucznego są wzmocnione włóknem szklanym i dlatego 
są odporne ne zużycie. Napęd zoptymalizowany z myślą o dużej żywotności.

3  Wzorowa ergonomia 
Wzorową ergonomię zapewniają: amortyzacja drgań głównego uchwytu, 
sprawdzona w ciągu wielu lat w EH 9 / EHB 11, redukująca obciążenie 
wibracyjne użytkownika oraz zaprojektowany wspólnie z Fraunhofer  
Institut bezrowkowy uchwyt pręta (EHB 7), który jeszcze mniej wcina  
się w powierzchnię dłoni użytkownika.

1 2 3



Dane techniczne.

Zastrzega się możliwość zmian w związku ze stałym rozwojem konstrukcji.

DANE TECHNICZNE EH 6 EHB 7 EH 9 EHB 11
D x S x W  
(bez narzędzia) mm  473 x 109 x 293 473 x 109 x 293 560 x 105 x 245 560 x 105 x 245
Ciężar  
(bez narzędzia) kg 7,1 7,3

10,7 SDS-max
10,0 hex

11,7 SDS-max
11,0 hex

Końcówka  
narzędziowa mm SDS-max SDS-max

SDS-max 
hex 19 x 82,5

SDS-max 
hex 19 x 82,5

Częstotliwość udaru 
(regulowana) 1/min

 
2.200 - 2.850

 
2.200 - 2.850

 
1.300 - 2.150

 
1.300 - 2.150

Prędkość  
obrotowa wiertła 
(regulowana) 1/min

 
–

 
450

 
–

 
140 - 220

Energia  
udarowa J (mkp)

 
12

 
12

 
19 (1,9)

 
19 (1,9)

Napęd Silnik uniwersalny  
z izolacją ochronną

Silnik uniwersalny  
z izolacją ochronną

Asynchroniczny silnik 
trójfazowy z przetwornicą 
częstotliwości ustawioną 
wstępnie na prąd 
przemienny, z izolacją 
ochronną

Asynchroniczny silnik 
trójfazowy z przetwornicą 
częstotliwości ustawioną 
wstępnie na prąd 
przemienny, z izolacją 
ochronną

Napięcie V 220 - 240 1˜ 220 - 240 1˜ 220 - 240 1˜ 220 - 240 1˜
Częstotliwość Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Natężenie prądu A 7,0 7,0 7,5 7,5
Moc kW 1,3 1,3 1,38 1,38
System udarowy Sprężarkowy  

system udarowy
Sprężarkowy  
system udarowy

Sprężarkowy  
system udarowy

Sprężarkowy  
system udarowy

Napęd wiertła – Ze sprzęgłem 
bezpiecznikowym oraz 
z odłączanym wałem 
napędowym 

– Ze sprzęgłem 
bezpiecznikowym oraz 
z odłączanym wałem 
napędowym 

DANE TECHNICZNE EH 23 Low Vib EH 25
D x S x W  
(bez narzędzia) mm 750 x 530 x 210

 
850 x 590 x 238

 
906 x 590 x 238

Ciężar  
(bez narzędzia) kg 22,4 25 26
Końcówka  
narzędziowa mm

ø 27 x 80 
hex 25 x 108 
hex 28 x 152
hex 28 x 160

ø 27 x 80 
hex 25 x 108

hex 28 x 160 
hex 28 x 152
hex 32 x 160

Częstotliwość udaru 
(regulowana) 1/min

 
1.280

 
1.271

 
1.271

Prędkość  
obrotowa wiertła 
(regulowana) 1/min

 
–

 
–

 
–

Energia  
udarowa J (mkp)

 
50 (5)

 
70

 
70

Napęd Silnik uniwersalny  
z izolacją ochronną

Asynchroniczny silnik 
trójfazowy z przetwornicą 
częstotliwości ustawioną 
wstępnie na prąd 
przemienny,  
z izolacją ochronną

Asynchroniczny silnik 
trójfazowy z przetwornicą 
częstotliwości ustawioną 
wstępnie na prąd 
przemienny,  
z izolacją ochronną

Napięcie V 230 1˜ 230 1˜ 230 1˜
Częstotliwość Hz 50 / 60 50 50
Natężenie prądu A 10,8 15,3 15,3
Moc kW 2,2 2,5 2,5
System udarowy Sprężarkowy  

system udarowy
Sprężarkowy  
system udarowy

Sprężarkowy  
system udarowy

Napęd wiertła – – –



Stosowanie rozwiązań, które sprawdziły  
się tysiące razy – ponieważ pochodzą  
z praktyki oraz w pełni spełniają surowe 
normy jakościowe Wacker Neuson. 
Tylko z profesjonalnymi narzędziami oraz 
akcesoriami profesjonaliści mogą być  
naprawdę produktywni. Do każdego  
zakresu stosowania oraz każdego dnia.

Akcesoria:  
Większa wartość, 
więcej korzyści, większe 
możliwości. Od młota do 
kompletnego systemu, na 
którym można polegać.

Akcesoria
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Akcesoria.  
Od młota do kompletnego systemu: 
Uzupełnienia, które usprawniają 
przebieg procesów.

32_33   WACKER NEUSON MŁOTY

 
 
 
Akcesoria

Wózek transportowy
Dla potrzeb dużych młotów 
Wacker Neuson oferuje 
praktyczny wózek transportowy, 
który może zmieścić i przewozić 
wszystkie przecinaki oraz sam 
młot. Wszystkie wózki dostępne  
z ogumieniem pneumatycznym.

Walizka transportowa *
Praktyczny transport młotów elektrycznych EH 6,  
EH 7, EH 9 oraz EHB 11 zapewnia odpowiednia walizka 
Wacker Neuson. Tutaj wszystko ma swoje miejsce, nic  
nie ulegnie uszkodzeniu. W walizkach Wacker Neuson  
można również bezpiecznie przewozić wiertła i przecinaki  
o szczególnie  dużej długości użytkowej (500 mm).

*  Dostępny w zakresie dostawy. Możliwość odrębnego zamówienia w ramach akcesoriów.

Szpicak gwiaździsty
•  Ostrze krzyżowe przenosi optymalnie energię udarową 

w wyburzany materiał. Z uwagi na specjalny kształt 
powierzchni ostrze nie utknie w materiale ani nie ulegnie 
odkształceniu: produktywny przepływ pracy zapewniony.

•  Z uwagi na specyficzną geometrię szpicak gwiaździsty 
ma właściwości samoostrzące i dlatego charakteryzuje 
się dużą gotowością do pracy.



Kupując młoty Wacker Neuson 
zawsze nabywają Państwo  
przemyślany system  
z zabezpieczeniem na przyszłość.



Młoty marki Wacker Neuson: 
Wytrzymałe w użytkowaniu –  
lekkie i precyzyjne w prowadzeniu. 
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Tabela doboru modelu: 
* Dotyczy tylko EHB 11.
** Krótki skręt.
 Osprzęt możliwy. 
 Osprzęt niemożliwy. 

 
 
 
Akcesoria

NARZĘDZIA DO WIERCENIA  
DLA MŁOTÓW ELEKTRYCZNYCH

Dług. użyt. EHB 7 
EHB 11  
SDS-max

EHB 11  
hex 19 x 82,5

ø 14 mm 400 mm
ø 15 mm 200 / 400 mm
ø 16 mm 200 / 400 mm
ø 18 mm 200 / 400 mm
ø 18 mm 250 mm
ø 20 mm 200 / 400 mm
ø 20 mm 250 mm
ø 22 mm 200 / 400 mm
ø 24 mm 200 / 400 mm
ø 25 mm 200 / 400 mm
ø 26 mm 160 mm
ø 28 mm 250 mm
ø 28 mm 400 mm
ø 28 mm 450 mm
ø 28 mm 550 mm
ø 30 mm 250 / 450 mm
ø 32 mm 250 mm
ø 32 mm 400 mm
ø 32 mm 450 mm
ø 35 mm 250 mm
ø 35 mm 450 mm
ø 35 mm 550 mm
ø 38 mm 250 / 450 mm
ø 40 mm 250 mm
ø 40 mm 400 mm
ø 40 mm 450 mm
ø 42 mm 160 mm
ø 45 mm 400 mm
ø 45 mm 450 mm
ø 55 mm 430 mm  *
ø 55 mm 550 mm  **
ø 65 mm 430 mm  *
ø 65 mm 550 mm  **
ø 80 mm 430 mm  *
ø 80 mm 550 mm  **
Inne narzędzia BBS, przedłużacze, BBS oraz adaptery BBS na zapytanie.

NARZĘDZIA DO WIERCENIA  
DLA MŁOTÓW ELEKTRYCZNYCH

Szer. Dług. użyt. EH 6 
EHB 7 
EH 9 
EHB 11 
SDS-max

EH 9 
EHB 11 
hex 19 x 82,5

Łopata klinowa do asfaltu 80 mm 320 mm
Przecinak do asfaltu 90 mm 280 mm
Przecinak szeroki 80 mm 180 mm
Przecinak łopatkowy szeroki 115 mm 230 mm
Przecinak płaski 24 mm 230 mm
Przecinak płaski 25 mm 160 mm
Przecinak płaski 25 mm 280 mm
Przecinak płaski 25 mm 480 mm
Łopata płaska 90 mm 280 mm
Przecinak skrzydłowy 35 mm 260 mm
Przecinak skrzydłowy 38 mm 160 mm
Przecinak szczelinowy 38 mm 160 mm
Przecinak wygięty – 180 mm
Przecinak kanałowy 32 mm 180 mm
Przecinak klinowy płaski (multisiła) 25 mm 190 mm
Przecinak do zapraw 10 mm 180 mm
Przecinak do tynków 65 mm 180 mm
Przecinak do tynków 50 mm 280 mm
Półfabrykat – 660 mm
Przecinak łopatkowy 110 mm 280 mm
Szpicak – 160 mm
Szpicak – 230 mm
Szpicak – 280 mm
Szpicak – 430 mm
Szpicak – 480 mm
Szpicak gwiaździsty – 240 mm
Szpicak gwiaździsty – 270 mm
Uchwyt wkładu do groszkownika – 110 mm
Wkładka do groszkownika 5 x 5 zębów –
Wkładka do groszkownika 7 x 7 zębów –
Wkładka do groszkownika 9 x 9 zębów –
Przecinak zębaty 32 mm 180 mm




