
HB RANGE

Lägre vikt, mer kraft,
det är vårt recept!

Hydraulhammare i HB-serien | Smaka på den verkliga kraften
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Lägre vikt, mer kraft,
det är vårt recept!
Förhållandet mellan slagprestanda och vikt hos Atlas Copco HB-hydraulhammare är 
väsentligt bättre än föregångarnas. Tack vare HB-seriens slagprestanda i förhållande 
till vikten går det att använda mindre bärare. Resultatet kan bli färre investeringar 
och en lägre ägarkostnad.
Bäraren genererar den hydrauliska ingångseffekt som avspeglas i bränsle-
förbrukningen. Ju bättre driftseffektivitet hos hydraulhammaren, desto lägre energi- 
och bränslekonstnader. 

Ett beprövat 
recept
Prototyperna har provats i olika 
applikationer som skutknack-
ning i granitstenbrott, diknings-
jobb och tung industririvning i 
Skandinavien, Mellanöstern och 
Tyskland. Över 3 000 drifttimmar 
har bevisat denna hammares till-
förlitlighet och prestanda.

Bli riktigt sugen på de tuffaste jobben
Även om hög effektivitet alltid har legat i fokus vid konstruktionen av Atlas Copcos hydraulhammare, 
är HB 3600-enheter ännu effektivare än sina föregångare bland de tunga hydraulhamrarna. Bättre 
utnyttjande av den ingående hydrauleffekten från bäraren har uppnåtts genom innovativ teknik och 
de högsta tillverkningsstandarder. Hög energiåtervinning innebär utmärkt slagprestanda med en 
energi på 6750 joule* i ett enda slag.
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Jämförelse av effektivitet*Jämförelse av förhållandet mellan slagprestanda och vikt*

HB 3600 Föregångaren Krupp HM 1800

En E r g i E f f Ek t i v i t E t  ä r  h u v u d i n g r Ed i En s En

* alla siffror enligt AEM-mätningar



Lägre vikt, mer kraft,
det är vårt recept!

 En god blandning av 
forskning och innovation
Konstruktionen hos HB-serien av hydraulhammare siktar på maximal 
prestanda och minimal vikt. Konstruktörernas omfattande erfarenhet 
har gjort det möjligt att kontrollera den extremt höga energin hos 
hydraulhammare i HB-serien så att de arbetar säkert och tillförlitligt 
med längsta möjliga livslängd. Det talar för sig själv att denna 
maskin är utrustad med alla de önskvärda funktioner som bara 
återfinns hos Atlas Copcos hydraulhammare.

AutoControl: 
kontrollera maskinens hunger
AutoControl är en lösning som ökar produktiviteten hos Atlas 
Copcos hydraulhammare. Systemet styr automatiskt hammarens 
uteffekt så att den passar arbetsförhållandena och bergets 
hårdhet, och ger därmed användarna en betydelsefull fördel: 
maximal slagfrekvens för mjuka material, och maximal slagenergi i 
ett enda slag när det blir tuffare.

AutoControl finns som standard på Atlas Copcos tunga 
hammare, samt i den medeltunga klassen från MB 1000 och 
uppåt. Fördelarna kan ses i bruk överallt, vare sig det gäller 
bearbetning av block, direktutvinning eller rivningsarbeten: 
produktiviteten ökar och påkänningen från tomslag begränsas till 
ett minimum.

Det patenterade AutoControl-systemet från Atlas Copco, som 
har maximal slagprestanda under alla driftsförhållanden som mål, 
visar tydligt sin stora styrka: maximal effektivitet och tillförlitlighet! 

AutoControl: 
fördelarna

• bidrar till en genomgående hög 
produktivitet genom anpassning 
av slagenergin i ett enda slag 
och slagantalet från första 
slaget

• skyddar både hammaren och 
bäraren vid tomslag 

• ökar effektiviteten genom sitt 
system för energiåtervinning

• exakt styrning av kolvrörelsen 
under de mest varierade 
arbetsförhållanden

• minimerar tendensen till 
tomslag i mjukt material

• startar alltid med minskad 
slagenergi i ett enda slag

• enkel hantering med ”centrering” 
av mejseln
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Stark prestanda, 
låga kostnader

I dag arbetar hydraulhammare 
vanligtvis under mycket svåra 
förhållanden. Ett oväntat fel kan 
snabbt leda till driftsavbrott och 
ovälkomna extrakostnader: ökade 
reparationskostnader, produktivi-
tetsförlust, kostnader för tillfällig 
ersättningsutrustning, driftsstopp 
för annan utrustning och försening-
ar. Ett enda maskinfel kan orsaka 
allvarliga ekonomiska förluster 
som vida överstiger kostnaden för 
ett Atlas Copco 1+2 program-
serviceavtal.

TABASCO® är ett registrerat varumärke. 
Designen på TABASCO:s flaska 
och etikett är upphovsrättsskyddad 
egendom tillhörande McIlhenny 
Company, Avery Island, LA, USA 70513, 
som utfärdar licenser

Undvik stopp: PowerAdapt
PowerAdapt erbjuder högsta säkerhet. När hydraulhammare 
används skiftande på flera olika bärare, finns det risk för att en 
hammare blir hydrauliskt överbelastad på grund av felaktigt 
inställt oljetryck. De konventionella tryckbegränsningsventiler 
som används på våra konkurrenters hammare tömmer konstant 
olja till tanken och slösar därför energi, skapar värme och minskar 
enhetens effektivitet, förutom att de slutligen minskar vinsten.

Eftersom alltför högt tryck är extremt skadligt för en hydraul-
hammare, bidrar PowerAdapt till att förhindra överbelastning 
genom att stänga av utrustningen, vilket förhindrar driftstopp och 
höga reparationskostnader.

ContiLube® II 
Originaltillbehör gör alla jobb goda
ContiLube® II är ett automatiserat smörjsystem som erbjuder 
optimal smörjning av HB-serien. Det är en fast komponent som är 
fäst direkt på hydraulhammaren, vilket gör det enkelt att använda, 
ställa in och övervaka. ContiLube® II-patroner är fyllda med 500 g 
mycket trögflytande mejselpasta. ContiLube® II-smörjsystemets 
hus har en kompakt och självstartande pump som endast 
för brukar mejselfett vid behov, vilket bidrar till en optimerad 
förbrukning. Alla ContiLube® II-anslutningar är väl skyddade tack 
vare att de är monterade inuti hammarboxen.

Systemet arbetar oberoende och är enkelt att komma åt utan 
långa slanganslutningar. Bärarens operatör kan alltid övervaka 
patronens fyllningsnivå eftersom dess placering på hammaren 
ligger inom operatörens synfält och förtida slitage.

En god blandning av forskning och innovation

ContiLube® II plug 
and play

Patronen är monterad med 
skruvar och går därför snabbt och 
enkelt att byta. Denna operation 
kräver inga verktyg. Denna typ av 
patron är kommersiellt tillgänglig 
och påfyllningsbar.



Ingen fluga i soppan! 
DustProtector II,  
valet för att säkerställa produktiviteten

Denna skyddsfunktion, som är unik med sina 
två steg och endast finns på Atlas Copcos 
hydraulhammare, kan även monteras på HB-serien 

som tillval. Detta innebär att hållbar, långsiktig och problemfri 
drift kan åstadkommas under mycket dammiga förhållanden. 
En kombination av flera skrapringar är en tillförlitlig metod för att 
minska risken för att aggressivt stendamm och andra främmande 
föremål tränger in i hammarens nedre del. Detta bidrar till att 
skydda både hammarenheten och bussningarna mot skador. 

VibroSilenced – Effektiv buller- och 
vibrationsdämpning som standard
VibroSilenced-systemet är en högeffektiv anordning av 
elastiska dämpelement som ljudisolerar slagmekanismen från 
hammarboxen. Med detta är det ingen tillfällighet att Atlas Copcos 
hammare är bland de tystaste på marknaden. Detta har bevisats 
genom mätningar grundade på direktiv 2000/14/EC, som ger en 
garanterad ljudeffektnivå på 121 dB (A).DustProtector II

VibroSilenced

Valet!

En god blandning av forskning och innovation

Jämförelse av ljudnivå
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En ökning på 10 dB(A) 
uppfattas som dubbelt så högt

Dessutom hjälper Vibro Silenced-
systemet till att minska de 
vibrationer som bäraren och dess 
operatör är utsatta för.



Vilken typ av jobb har du 
på tallriken?

HB-serien av hydraulhammare är utvecklad för att klara 
de tuffaste och svåraste jobben. Den är ett verktyg för de 
verkligt tunga jobben, konstruerad för miljoner slag under 
de svåraste förhållanden, en riktig produktionsmaskin, 
dygnet runt, alla dagar i veckan. Det finns bara tre 
rörliga huvuddelar: sliden, kolven och den arbetande 
mejseln. Naturligtvis betyder färre delar lägre risk för 
fel. Dessutom är Atlas Copcos hydraulhammare enkla 
att serva och underhålla, vilket gör dem lämpliga för en 
mängd olika applikationer:

Primärbrytning

Förbättra produktiviteten genom att 
möjliggöra kontinuerlig drift och flexi-
blare planering – Minimera kostna-
derna genom förstklassig prestanda 

– Förbättra kvaliteten och optimera 
resultatet – Minska miljöförstöringen, 
låga utsläpp – Öka säkerheten genom 
att minska mängden omkringflygande 
sten.

Skutknackning

Atlas Copcos hydraulhammare kan an-
vändas för att minska blockstor leken i 
en stenhög. Om den sekundära redu-
ceringshammaren monteras på en mo-
bil bärare, ger detta en flexibel enhet 
som kan användas på många ställen i 
stenbrottet.

Rivning

Atlas Copcos hydraulhammare är 
idealiska för rivningsarbeten. Deras 
höga kvalitet innebär att det flerskifts-
arbete som krävs för att uppfylla snä-
va leveranstider inte är något problem. 
De används vanligtvis för att bryta be-
tongstrukturer – både med och utan 
armering.

Tunnelarbeten

Arbete i tunnlar innebär arbete i 
en extremt dammig miljö. Dust-
Protector II är absolut nödvändigt 
vid tunnelarbeten för att reducera 
mängden aggressivt damm som 
tränger in i bussningen. Buss ningen 
måste dessutom vara ventilerad.

Utgrävning och dikning

Hammare i MB- och HB-serierna är 
bland de mest kraftfulla och ändå tys-
taste modellerna på marknaden. De är 
lämpliga vid utgrävning av diken för rör 
och dränering (t.ex. i heta miljöer, ök-
nar, drift dygnet runt) och klarar enkelt 
av hård sten.

Specialapplikationer

Under vattnet – För att möjliggöra 
tillförlitlig drift i undervattensappli-
kationer, måste en undervattensan-
slutningssats med skyddsutrustning 
användas. Heta applikationer – Det 
finns specialsatser som möjliggör app-
likationer i heta miljöer, som stålpro-
duktionsanläggningar.

k l a r a  d E  m E s t  k r äva n d E  u t m a n i n g a r
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För stor, större och enorm aptit
u pp täc k  h El a  s o r t i m E n t E t  av  t u n g a  h a m m a r E

Hela HB-sortimentet erbjuder en mängd 
möjligheter att hitta den perfekta partnern för 
din bärare. Till exempel: om du har en bärare på 
46 ton, kan du välja mellan 3 hammare.

Bärarens viktklass
Ingående effekt kW

Hitta den hammare som  
passar din smak
När det gäller att välja en passande hydraulhammare, är många 
användare fortfarande osäkra på hur de får bästa möjliga rivnings-
prestanda samtidigt som de tar hänsyn till det material som ska 
brytas och tidsramarna.

Några grundläggande fakta:

• Slagprestandan avgörs av slagenergin i ett enda slag och 
slagfrekvensen.

• En hydraulhammare ska vara konstruerad så att förhållandet 
mellan slagenergi och slagfrekvens kan varieras efter 
applikationens behov.

HB 2000 HB 2500 HB 3100 HB 3600 HB 4700 HB 5800 HB 7000 HB 10000
Vikter

Bärarens viktklass
t 22-38 27-46 32-52 35-63 45-80 58-100 70-120 85-140

lb 48500-83800 59500-101400 70500-114600 77200-138900 99200-176400 127900-220500 154300-264600 187400-308600

Arbetsvikt
kg 2000 2500 3100 3600 4700 5800 7000 10000

lb 4410 5510 6830 7940 10360 12790 15430 22050

Hydraulik

Oljeflöde
l/min 150-190 170-220 210-270 240-300 260-360 310-390 360-450 450-530

gpm 40-50 45-58 55-71 63-79 69-95 82-103 95-119 119-140

Tryck
bar 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180

psi 2320-2610 2320-2610 2320-2610 2320-2610 2320-2610 2320-2610 2320-2610 2320-2610

Slagfrekvens min-1 300-625 280-550 280-560 280-560 280-540 280-480 280-450 250-380

Mått

Mejselns arbetslängd
mm 665 685 745 770 860 905 935 –

tum 26.18 26.96 29.33 30.31 33.85 35.62 36.81 –

Mejselns arbetslängd 
med DustProtector II

mm 600 640 700 725 805 810 885 880

tum 23.62 25.19 27.55 28.54 31.69 31.88 34.84 34.64

Mejseldiameter
mm 145 155 165 170 190 200 210 240

tum 5.70 6.10 6.49 6.69 7.48 7.87 8.26 9.44

Artikelnummer 3363 1027 61 3363 0926 91 3363 1056 51 3363 1003 01 3363 1027 51 3363 0904 73 3363 0904 81

Artikelnummer med 
DustProtector II 3363 1044 17 3363 0938 71 3363 1056 49 3363 1007 79 3363 1044 61 3363 0904 75 3363 0904 83
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En hydraulhammare från Atlas Copco är mer än 
bara en hammare – den är ett totalkoncept som 
inkluderar ett komplett sortiment av eftermark-
nadsprodukter och -tjänster. Varje produkt passar 
perfekt på hammaren och låter den tugga länge.

g o d  u t r u s t n i n g  f ö r tjä n a r  p E r f Ek t  s t ö d

Smörjmedel
Atlas Copcos smörjmedel erbjuder många fördelar som förlänger 
våra produkters livslängd och förbättrar deras ekonomiska fördelar. 
De förbättrar tillgängligheten hos verktyg och reservdelsbussningar 
och -lager. Regelbunden användning av smörjmedel bidrar till att 
minska underhållet, reparationskostnaderna och driftstoppen för 
verktyg och bärare. Användning av mejselpasta i kombination med 
ContiLube® II sparar smörjmedel och skyddar miljön.

Serviceboxar för hydraulhammare
Användningen av en servicebox är oumbärlig om du vill använda 
din Atlas Copco-hydraulhammare på ett lönsamt sätt. Alla verk-
tygen i boxen möjliggör snabb och säker montering och byte av 
arbetsverktyg och gör det möjligt att när som helst kontrollera 
gaskolvsackumulatorn.

Anslutningsslangar
Originalslangar från Atlas Copco är konstruerade för att klara 
påfrestningarna vid rivningsarbeten och finns i standardlängd och 
speciallängd. En spiralformad stålvajer bidrar till att skydda slangen 

från skador som orsakas av det skurna materialet och speciella 
skruvkopplingar gör det möjligt att fästa slangarna på alla 
industriella bärare.

Underhållssatser
Dessa satser innehåller 

alla delar som behövs 
för att utföra service enligt 
fabriksspecifikationerna och de 
slitdelar som behövs för byte av 
delar i god tid och för förebyggande 
underhåll. De inkluderar en detaljerad lista över innehållet och en 
sprängskiss för att förenkla identifiering.

Atlas Copco 1+2 program
Maximal tillgänglighet och tillförlitligt budgetering. Atlas 
Copco 1+2 program-serviceavtal hjälper dig att maximera 
tillgängligheten hos din hydraulhammare och är anpassat för att 
uppfylla dina behov.

Mejslar för alla jobb
Dagens hydraulhammare har ett betydligt förbättrat förhållande 
mellan slagprestanda och vikt, vilket i sin tur utsätter 
alla hammarkomponenter för avsevärt större belastning. 
Dimensionerna, materialegenskaperna och mejselspetsarnas 
utförande har stor påverkan på tillförlitlighet, slitegenskaper, 
prestanda och produktivitet.

Så ta inga risker. Bara originalmejslar säkerställer att din Atlas 
Copco-hydraulhammare förblir den enhet som du köpte: en 
tillförlitlig och säker produktionsenhet som håller i miljontals slag.
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Behåll slagkraften hos dina maskiner


