
Störst aptit 
för varje utmaning

SB 452Upptäck nya SB 452 i SB-sortimentet av universalmodeller | Smaka på den verkliga kraften



SB - Solid Body - 
ett kraftfullt koncept
Det som gör Atlas Copcos SB-hydraulhammare unika är Solid Body Concept, konceptet med 
kompakt hammarhus, som innebär att slagkammaren och hammarboxen är integrerade i ett enda 
stålblock. Den unika designen gör hydraulhamrarna mycket kompakta och lätthanterliga och 
innebär dessutom att vikten minskar med 20 % jämfört med andra typer av hydraulhammare.  
SB står visserligen för Solid Body, men omsatt i praktiken innebär konceptet lägre ägarkostnad 
för användarna.
Tack vare SB-konceptet har SB-hydraulhamrarna obestridda fördelar som driftsäkerhet, flexibilitet 
och hög produktivitet. De är dessutom lätta att underhålla.

Låga ägandekostnader

Flexibilitet
Passar en mängd olika bärare med många 
olika oljeflöden och har en tryckbegränsnings-
ventil som förhindrar felaktig användning. 
Förberedda för specialapplikationer

Lätta att underhålla
Underhållsfri ackumulator, färre 
delar, port för centralsmörjning 
(förberedd för centralsmörjning)

Driftsäkerhet
Starka och slitagetåliga, inga sido-

bultar, inga delningslinjer, robust 
slitbussningssystem för mejselspet-

sarna med dubbla mejselhållare.

Hög produktivitet
Bästa effekt-/viktförhållande för slag-

prestandan, EnergyRecovery, slimmad 
form för snabb placering och bättre sikt, 

lätta att använda i trånga utrymmen.
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Dubbla mejselhållare

Tryckbegränsningsventil

Lätta att ställa in
Det är lätt att montera en SB-hammare. De nya SB-hamrarna fungerar med många 
olika oljeflöden och kan därför monteras på en mängd olika bärare. 
Vid hydraulisk överbelastning skyddas hamrarna av en inbyggd tryck-
begränsnings ventil som förhindrar skador och driftstopp. Det går på några 
minuter att byta mejsel för en annan applikation och det behövs inget annat än de 
vanliga handverktyg som finns till hands på arbetsplatsen. 
SB-hamrarna är alltid färdiga att använda och kräver ytterst lite underhåll.

Lätta att använda
Stor omsorg har lagts ned på konstruktionen av SB-hamrarna. 
Tack vare den slanka utformningen är det lättare för operatören att se mejseln, 
vilket höjer produktiviteten. SB-hamrarna är dessutom väldigt kompakta, vilket gör 
det lättare att arbeta inne i byggnader och i trånga diken. Renblåsningsporten och 
dammdämpningsporten gör SB-hamrarna flexibla för specialapplikationer.

Lätta att utföra service på
SB-hamrarna är konstruerade för att vara marknadens mest tillförlitliga hydraul-
hammare. Och när de väl behöver underhåll är de lätta att utföra service på. 
De dubbla mejselhållarna minimerar till exempel påkänningen och slitaget på 
mejslarna. Det är lätt att byta mejsel tack vare det patenterade mejselhållarlåset, 
och den flytande mejselbussningen kan bytas av operatören på plats 
med standardhandverktyg. Bussningens längd ger även utmärkt 
mejselstyrning, vilket innebär mindre slitage. Vi har också 
lagt till en oljedräneringsport som gör det lätt att tömma 
hammaren.

3 ingredienser som ger produktiviteten extra krydda



Ett beprövat recept för 
forskning och innovation

SB 452 ersätter den senaste modellen i den klassiska SB-serien.
Den nya hammaren är ytterligare ett bevis på att innovativ 
produktkonstruktion och teknik kan ge bättre prestanda med mindre 
miljöpåverkan. Det innefattar lägre bränsleförbrukning, lägre vibrationer och 
lägre buller. Tack vare att slagmekanismen och hammarboxen är inbyggda blir 
hydraulhammare med kompakt hammarhus 20 % lättare.

tekniska data
Bärarens vikt 6,5 - 13 ton

14 300 - 28 000 lbs

Arbetsvikt 441 kg

972 lbs

Oljeflöde 55 - 105 l/min

14,5 - 27,7 gpm

Tryck 100 - 150 bar

1450 - 2180 psi

Slagfrekvens 540 - 1260 slag/min

Mejselns diameter 95 mm

9,50 cm

Inbyggd underhållsfri 
ackumulator
Ackumulatorn är ingjuten i hammarkroppen, vilket ger en mängd 
fördelar. För det första är ackumulatorn väl skyddad från 
smällar och slag, för det andra är den underhållsfri. 

Få smak För nya sB 452
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VibroSilenced - Effektiv buller- och  
vibrationsdämpning som standard
SB-hamrarnas konstruktion bidrar till att minska vibrationsnivåerna och Atlas Copcos 
system för extraenergi är en unik slagmekanism som hjälper till att absorbera 
rekylen. Lägre vibrationer bidrar till minskat slitaget på bärarna, vilket förbättrar 
operatörernas arbetsmiljö.

SB-konceptet och den nya slagmekanismen har ännu en fördel: lägre buller. Tack 
vare vidareutvecklingen av konceptet har nya SB 452 en bullernivå som är 6 dB(A) 
lägre än föregångarens, SB 450.

Jämförelse av ljudnivå

En ökning på 10 dB(A) låter dubbelt 
så högt

Ge 
produktiviteten 

extra sting, 
men håll 

kostnaderna nere!

Bärarens bränsleförbrukning är 
en kritisk ekonomisk faktor. Om 
det går att få samma prestanda 
med en mindre hammare eller bä-
rare går det att minska bränsleför-
brukningen. Dessutom inkluderar 
den totala ägandekostnaden hela 
kostnadsberäkningen, även ham-
marens höga andrahandsvärde 
vid försäljning. Jämfört med andra 
märken sparar du mera pengar.

dB (A) 6 dB(A) minskning

Energieffektivitet är 
huvudingrediensen

Jämförelse av effektivitet* Med en högre slagfrekvens (+50 %) och högre slagenergi i ett enda slag (+12 %), 
ger SB 452 mycket bättre energieffektivitet med en något högre (+5 %) 
hydrauleffekt än sin föregångare, SB 450. Bättre utnyttjande av den utgående 
hydrauleffekten från bäraren har uppnåtts genom högsta tillverkningsstandard och 
innovativ slagteknik, till exempel EnergyRecovery.

* alla siffror enligt  
AEM-mätningar

Få smak För nya sB 452



Vilken typ av jobb har 
du på tallriken?

SB 452 har ett kompakt utförande som gör den 
överlägsen vid arbete i trånga utrymmen: rivningsarbeten 
inomhus, längs husväggar, trång dikning osv. 
Atlas Copcos hydraulhammare har utvecklats för en 
mängd olika applikationer:

Vägbyggnad 

SB-hamrarna är de minsta på markna-
den i sina respektive bärarklasser. Det 
betyder att de lätt kan stoppas in un-
der bärarbommen vid transport mellan 
olika platser. Vid vägbyggnad går det 
att välja asfaltmejseln eller bredmej-
seln för att skära vägbeläggningen.

Schaktning

Vid anläggningsarbete är det viktigt 
att koncentrera sig på uppdraget. 
Systemet för extraenergi ökar utef-
fekten på hårdare material vid behov. 
Den smidiga designen gör placeringen 
enkel.

Byggnadsrenovering 

På lätta bärare eller demoleringsro-
botar är SB-hamrarna effektiva för 
rivningsarbeten inomhus. I svåråtkom-
liga områden eller i farliga miljöer kan 
en hydraulhammare monterad på en 
fjärrstyrd demoleringsrobot arbeta sä-
kert och utan avbrott i många timmar.

Rivning

SB-hamrarna är internationellt väl-
kända för sin överlägsna tillförlitlighet. 
De ger dig större slageffekt per kilo än 
någon annan hammare. SB-hamrarna 
är idealiska för rivningsarbeten. De 
används vanligtvis för att bryta be-
tongstrukturer - både med och utan 
armering.

Dikning 

De nya SB-hamrarnas slanka utform-
ning gör det lätt för operatören att se 
mejseln. Det är idealiskt för arbete i 
trånga utrymmen, till exempel i trånga 
diken.

Specialapplikationer

SB-hamrarna har anslutningar både 
för dammdämpning och renblåsning 
(används vid arbete under vatten eller 
i en extremt dammig miljö). Det finns 
också en inbyggd smörjkanal och en 
anslutning för centralsmörjningen.

H a m m a r e  F ö r  a l l a  k r äva n d e  a ppl i k at i o n e r
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Hitta den hammare som passar din smak
u pp täc k  H el a  s B - s e r i e n  av  u n i v e r s a l H a m m a r e

SB 52 SB 102 SB 152 SB 202 SB 302 SB 452 SB 552
Vikter

Bärarens vikt (1)
t 0,7 - 1,2 1,1 - 3,0 1,9 - 4,5 2,8 - 6,0 4,5 -9,0 6,5 - 13 9,0 - 15,0

lbs 1500-2600 2400-6600 4200-9900 6200-13200 9900-19800 14300-28000 19800-33000

Arbetsvikt (2)
kg 55 87 140 200 304 441 520

lbs 121 191 308 440 670 972 1146
Hydraulik

Oljeflöde
l/min 12 - 27 16 - 42 25 - 49 35 - 73 50 - 83 55 - 105 65 - 115
gpm 3,1-7,1 4,2-11,1 6,6-12,9 9,2-19,3 13,2-21,9 14,5-27,7 17,2-30,4

Tryck
bar 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150
psi 1450-2180 1450-2180 1450-2180 1450-2180 1450-2180 1450-2180 1450-2180

Slagfrekvens slag/min 720 - 1680 720 - 2280 780 - 1920 840 - 1800 600 - 1380 540 - 1260 660 - 1140
Mått

Längd utan mejsel
mm 444 571 686 727 805 849 919
tum 17 22 27 28 32 33 36

Mejselns arbetslängd
mm 255 250 250 300 420 465 475
tum 10 10 10 11 16 18 18

Mejselns diameter
mm 40 45 50 65 80 95 100
tum 1,6 1,8 2,0 2,6 3,1 3,74 3,9

Art. nr. 8460 0300 10 8460 0300 30 8460 0300 40 8460 0300 50 8460 0300 60 8460 0300 70 8460 0300 80

Bärarens viktklass
Denna tabell ger en ungefärlig vägledning. För perfekt passning 
mellan bärare och hammare, kontakta din Atlas Copco-representant.

1) Viktangivelser gäller endast för 
standardbärare. Eventuella avvikelser 
måste avtalas med Atlas Copco och/eller 
tillverkaren av bäraren före montering.

2) Hammare och hus med 
standardadapter plus arbetsmejsel.
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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 eftermarknadsprodukter och 
tjänster. Varje produkt passar perfekt på hammaren och låter den tugga länge.

Håll maskinerna tuggande
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 minskar underhållet, reparationskostnaderna och 
driftsstoppen för verktyg och bärare. 

anslutningsslangar
Originalslangar från Atlas Copco är konstruerade för att klara 
påfrestningarna vid rivningsarbeten och finns i standardlängd 
och speciallängd. En spiralformad stålvajer skyddar slangen från 
skador orsakade av det skurna materialet.

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.

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: ett 
tillförlitligt och säkert produktionsverktyg som håller i miljontals 
slag.
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1+2program = två års förlängd 
garanti utan extra kostnad
För alla lätta och medeltunga hydraulhammare gäller två års 
förlängd garanti utan extra kostnad. Avsätt 5 minuter av din tid för 
att registrera hammaren på www.1plus2program.com.


