
کاربرد آنها در پروژه های . دارای انرژی ضربه ای بسیار زیادی هستند سبکشانعلی رغم وزن  پیکورهااین 
 .کارایی مختلفی دارند  وزنشانها، چاه ها می باشد و به نسبت  تونلساختمانی، معادن، 

پالستیکی بودن اهرم راه اندازی دسته ، ناراحتی های ناشی از لرزش و سرو صدای آن بسیار کاهش  بدلیل
از آلیاژ مخصوص ساخته شده و  پیکورهادسته این . یافته است و کار بدون خستگی را تامین می نماید 

شده از این رو مقابل زنگ زدگی مقاومت بسیار پیدا کرده و در  آبکاریهمچنین سطح تمام قطعات لغزنده 
نتیجه در مناطقی که افت فشار داریم این دستگاه بر خالف مشابه خارجی خود با بازدهی کامل به کار خود 

 .ادامه می دهد 

Bohler picours (7,9,10,12):these kind of picours by compairson thir their 
weight , have high percussion power and used in constructional project , 
mines, tunnels and wells, according to their weights they have different 
application , and because their setting-up handles are made of plastic , 
disturbances and effects of vibration and noise have been decreased and 
the worker will not be tired and contionue his working handle of these 
sets are made of special alloys and surface of all sliding pices are 
electroplated. Thuse have high resistance against the rustingand so 
lifetime of the pices will be increased special property of these sets is that, 
if decline of pressure happens in regoins , this set will work with its own 

full effienency counter to similar foreign modeles.   

 سایز قلم

0.4 
 هوای مصرفی حجم

 (در دقیقه مکعبمتر )

 فشار
 (متر کیلو پوند)

 تعداد ضربات
 (در دقیقه)

 مسیر پیستون بلندی
 (میلی متر)

 قطر پیستون
 (میلی متر)

 طول
 (میلی متر)

 وزن
 (کیلوگرم)

 مدل

shank Air consumpt 
m3/min 

Preasur 
m.k.p 

Blows per 
min 

Stroke 
mm 

Piston diam 
mm 

Length 
mm 

Weight kg model 

25 0/95 3 1400 140 32 460 7 A7 

25 1/10 4 1300 140 36 482 9 A9 

25 1/05 4/5 1000 185 36 560 12 A10 

25 1/05 5/3 785 275 36 645 13 A12 
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