
PNÖMATİK 
KAYA 
DELİCİLER
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İşiniz bize ilham veriyor. Gündelik 
çalışma deneyimlerinizi ve 
ihtiyacınız olan talepleri anlayarak 
daha hızlı ve güvenli çalışmanızı 
sağlayacak araçlar oluşturabiliriz. 
100 yılı aşkın süredir daha güvenli 
ve etkili araçlar oluşturmak için bilgi 
topluyoruz.

Pnömatik alanındaki ilk icatlarımız, 
1901 yılına dayanıyor. 1948 yılında 
İsveç Yöntemi ile kaya delme 
sisteminde devrim yaptık. 

Daha büyük itici bacaklar ve 
sertleştirilmiş metal uçlarla 
donatılmış hafif kaya delicilerimize 
yakın ürünler çıkartmak için diğer 
firmalar çalışmaya devam ederken 
biz ürünlerimizi geliştirmeye devam 
ettik. Bunu yaparken iki misyonu 
yerine getirmeleri gerekiyordu:

Birincisi üretim hedeflerinizi güvenli 
bir şekilde aşmanıza yardımcı 
olmaktı. İkinci misyon ise uzun 
vadede verdiğiniz paranın karşılığını 

almanızı sağlamaktı. Doğru 
malzemeleri , kanıtlanmış ısıl işlem 
yöntemlerini kullanarak ve yüksek 
toleranslarla işleyerek her iki misyonu 
da başardık. 
Kalite dürüst mühendisliğin 
sonucunda elde edilir. Bunun anlamı, 
bir parçayı değiştirseniz bile deliciniz 
yenisiyle aynı performansı sunacak 
olmasıdır.
Bu düşüncelerle çalışıyoruz çünkü 
aynı sizin gibi biz de uzun vadede 
düşünüyoruz.

KAYA DELMEK BİZİM   
RUHUMUZDA VAR
Bir profesyonel olarak uygulamanın mükemmellik getirdiğini bilirsiniz.  
Bu durum bizim için de geçerlidir.



33

GEÇMİŞ SİZİN YANINIZDA
Yolculuğumuz zorlu bir sürecin öyküsüdür. Müşterilerimizle birlikte 100 yılı aşkın süredir 
delme verimi konusunda devrim gerçekleştirdik.  
Bu, İsveç Yöntemi'nin tarzıdır.

1898
Basınçlı havayla 
çalışan ilk delici

1905
Atlas, ilk hafif kaya 
kırıcıları piyasaya 
sürdü

1915
BR serisindeki ilk 
deliciler

1930
RH serisindeki ilk hafif 
elde taşınabilir kaya 
delicinin piyasaya 
sürülmesi

1935
İtici bacağın 
geliştirilmesi

1936
Atlas, delik dibi (down-
the-hole) makinesine 
öncülük yapıyor

1945
Tungsten karbürden 
üretilen ilk delici çelik 
uçları

1948
“İSVEÇ YÖNTEMI”  
kullanılmaya 
başlandı

1950
İlk huni pistonlu, 
cırcırlı çarklı dönüş 
sistemine sahip 
delici

1952
Yer altında delme 
için ilk taşınabilir 
makine

1960
Arakatlı göçertme 
için delici makinesi

1963
İlk paletli delici

1968
Atlas, tam cepheli 
delik açma için 
delici makinesini 
tanıttı

1969
Yeni delik dibi 
(down-the-hole) 
kırıcı tasarımı

2007
PNE yeraltı kaya 
kırıcılarında 
susturucuların 
kullanılmaya 
başlanması

1973
İlk ağır hizmet 
darbeli hidrolik 
kaya delici

1998
Otomasyon 
ve bilgisayar 
kullanımına odak-
lanan yeni yeraltı 
delici makineleri

1998
 Daha verimli 
delik genişletme 
kovanı ve 
delici uçlarının 
tanıtılması

1995
Darbe emme 
sistemi eski 
delme hızlarını 
üçe katladı

İSVEÇ YÖNTEMİ 2.0 İLE TANIŞIN
“İSVEÇ YÖNTEMİ” ilk olarak 1940'lı 
yıllarda ortaya çıktı. Yöntem, kaya 
delmenin daha etkili hale getirilmesini 
amaçlıyordu. Bu arayış hala devam 
ediyor.
 
1940'ların ortasına doğru İsveç'in Stockholm 
kentindeki 17 numaralı tramvay hattı 
genişletildiğinde daha sonra İsveç Yöntemi 

adını alan yeni bir çalışma şeklinin ilk tam 
ölçekli uygulamasıydı. Daha hafif ve taşınabilir 
ekipmanlar sayesinde bir işçi, daha önce iki 
işçinin yaptığı işe yapabilir hale geldi. İsveç 
Yöntemi'nin kullanılmaya başlanmasından 
önce yıllarca geliştirme çalışmaları devam 
etti. 1930'ların sonlarına doğru bir pnömatik 
itici bacak geliştirdik. Daha sonra çimentolu 
karbür uçlu entegre delici çelikler ve hafif, hızlı 

ve kendi kendine dönebilen kaya delici olan 
RH-656 çıktı. 1948 yılında dünya madencilik 
ve inşaat pazarının hakimi olmak için hazırdık.  
Proje o zaman başarılı oldu ve hala da 
başarısını sürdürüyor. Neden mi? 
İsveç Yöntemi 2.0, sizin gerçeklerinizi  
anlamak ve işinizi kolaylaştıracak  
aletler icat etmeye dayanıyor. 
Bu, hiç bitmeyecek bir arayış.
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1960'lı yıllarda ergonomik olarak 
tasarlanmış kırıcılar geliştirmek için 
çalışmaya başladık. İlk yaptığımız, 
yıllar boyunca daha da geliştirilmiş 
bir teknik olan pistonun yastıklar 
üzerinde çalışmasını sağlamak oldu. 
70'li yıllarda ilk titreşim sönümlemeli 
kolları tanıttık. 80'li ve 90'lı yıllarda, 
titreşim sönümleme yayları ekledik 
ve kol ile gövde arasındaki ağırlık 
ilişkisini geliştirdik. 
Günümüzde ise enerjin tüm üç yönde 
azaltıldığı esnek pivot noktasını 
ekledik. Son yıllarda sabit ve 
taşınabilir parçalar arasındaki ilişki 
de ayarlanmıştır.

TITREŞIM BUDUR

Titreşimle sonuçlanan iki tür kuvvet 
bulunmaktadır. İlk güç türü makinenin 
kendisinden kaynaklanır. Piston 
hızlandığında, iç parçalar ya da uçlar 
dengesiz halde olduğunda meydana 
gelir. Bu tür titreşimlerle HAPS 
teknolojisi ile mücadele ediyoruz. 
Mücadele etmemiz gereken ikinci 
titreşim türü ise kırma işleminin 
kendisinin neden olduğu darbe 
enerjisinden kaynaklanmaktadır. 
Doğru kırma tekniklerini kullanarak 
darbeden kaynaklanan titreşimlerin 
etkisini azaltabilirsiniz.

BAŞTAN SONA 
YÜZEY KAYA 
DELİCİNİZ
Titreşimi azaltilmiş kiricilar. Kisacasi el ve omuz  
koruma sistemi (HAPS)

TİTREŞİMİ AZALTMANIN 
10 BASİT YOLU

 HAPS-özellikli makineleri kullanın
 Doğru iş için doğru makineyi 
kullanın

 Makinenin bakımını düzgün biçimde 
yapın

 Uçların keskin olmasına özen 
gösterin

 Ucu, kırılmış yüzeyden çıkartırken 
tetiğe basmayı bırakın 

 Yaptığınız işleri değiştirin
 Düzenli olarak mola verin
 Makineyi çok sıkı tutmayın
 Ellerinizin sıcak ve kuru olmasına 
dikkat edin

 Molalarda ellerinize masaj yapın
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TİTREŞİMİN BÜYÜKLÜĞÜ
(m/s2)

MARUZ KALMA SÜRESİ 
(saat)

TİTREŞİM VE MARUZ KALMA SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ELV'nin üzerinde
EAV ile ELV arasında

EAV'nin altında

Maruz Kalma Limiti Değeri (ELV) 5 m/s2'dir
Kırmızı alan = hemen durdurulması gerekir

Maruz Kalma Eylemi Değeri (EAV) 2,5 m/s2'dir  
Gri alan = bir eylem planı oluşturun
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Yivli döndürme mekanizması
Müthiş giriş hızı sağlamak için 
yüksek darbe gücü sağlar, toza 
karşı daha az hassastır.

BIRAKIN MAKİNE ÇALIŞSIN

Temiz olmasını sağlayın
Havalı temizleme kolu, toz 
parçacıklarının çabucak dışarı 
püskürtülmesi ve kaya ya da 
betonda sıkışmayı önlemek için 
delici çeliğinin ucunda tam hava 
akışını açmanızı sağlar.

Şşşş!
Etkili susturucu darbeye ve aşınmaya 

karşı dayanıklı poliüretandan 
yapılmıştır. Gürültü seviyesini yüzde 

50'den daha fazla azaltır.

Hızlı ekipman değişimi
Sağlam vurma mandallı tutucu, çelikleri 
çabuk ve kolayca değiştirmenizi sağlar.

Daha fazlasını yapın, 
kendinizi daha iyi hissedin
Hand and Arm Protection 
System (El ve Kol Koruma 
Sistemi) HAPS, titreşimlerin 
yüzde 75'e kadar azaltılmasına 
yardımcı olur. Yani sağlığınızı 
riske atmadan uzun süre ve 
daha verimli çalışabilirsiniz.

DAHA 
FAZLASINI 

YAPIN

HAPS ÖZELLİKLİ MAKİNENİZİ EN İYİ BU ŞEKİLDE KULLANABİLİRSİNİZ

Titreşim sönümlemeli HAPS makinelerinde ön gerilmeli yaylı kollar bulunur.  
Eğer bunları aşağı doğru fazla ittirirseniz durma noktasına gelirsiniz ve yayların  
etkisini kaybedersiniz. Kolu yarıya kadar bastırdığınızda otomatik olarak doğru  
miktarda besleme gücü uygulanır. Makinenin saplar arasında “yüzmesine” izin verin.

HARIKA 
ERGONOMI
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PNÖMATİK KAYA DELİCİ - HAFİF SERİ

Pnömatik kaya deliciler RH  
572E

RH  
571-5L

RH  
571-5LS

RH  
658L

RH  
658LS

Ağırlık kg 22,8 17,8 18,9 24 25
Uzunluk 1 mm 583 510 510 565 565
6 bar'da hava tüketimi l/sn 37 39 39 58 58
Darbe hızı darbe/dak 2.040 2.100 1.980 2.040 2.040
Dönüş hızı dev/dak 170 190 190 215 215
Hortum bağlantısı mm 19 19 19 19 19
Delici çelik aynası:  
Altıgen mm 22x108 22x108 22x108 22x108 22x108

Parça numarası 8311 0301 78 8311 0301 29 8311 0301 37 8311 0301 86 8311 0301 87
 Önemli: Ölçülerin tüm ayrıntılarına, ürünün Güvenlik ve Çalıştırma Talimatları'ndan ulaşılabilir (parça no 9800 0970 90).  
www.acprintshop.com'da bulunmaktadır  1) Delici çelik tutucusu dahil

Opsiyonel ekipman Parça numarası
El hortumu, 19 mm x 3 m, çene bağlaması ve hortum kelepçeleri ile birlikte 9030 2047 00

RH delicileri, 1940'lı yıllarda 
piyasaya çıktı ve hemen büyük bir 
başarı yakaladı. Günümüzde bu 
geleneği devam ettiriyorlar. RH 
modeli, açık ve ikincil delme ve 
yumuşak patlatma için delme gibi 
ağır işler için tasarlanmıştır. 

Sağlam yivli döndürme 
mekanizmasına ve sert kayada delme 
çalışmaları için yüksek darbe gücü 
enerjisine sahiptir. Hafif RH 571, 
küçük işler için idealdir. Biraz daha 
ağır ve daha güçlü olan RH 658, daha 
derin delme işlemleri için uygundur. 

RH 572E, titreşim sönümlemeli 
kolları ve etkili susturucusu 
sayesinde hafifliği ekstra operatör 
konforuyla bir araya getirmektedir. 
Tüm modellerde, sağlam, rahat 
tutulabilir kavrama için T-kollar 
kullanılmaktadır. RH makineleri en 
iyi açık, ikincil delme ve yumuşak 
patlayıcılı delme işlemlerinde 
kullanılır. Delme sırasında ortaya 
çıkan toz görüşü engeller ve sağlık 
riski oluşturur.

EN SERT KAYAYI 
DELİN
RH delicileri İsveç Yöntemi'nin bel kemiğidir.  
Geliştirilmesinin üzeirnde 60 yıl geçmiş olmasına  
karşın hala popülerliğini korumaktadır.

Her amaç için
RH-serisi, her gereksinime uygun çok sayıda 
farklı kaya delicisi içermektedir. RH 658LS 
(üstte), daha ağır işler ve daha derin delme için 
üretilmiştir. RH 571 (yukarıda), daha hafiftir 
ve daha küçük işler için uygundur.
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RH Deliciler  Sert kaya ve delikler için

RH
572

E

RH
658

LS

  RH-modellerinde, sıkışma riskini 
azaltan ve daha hızlı kırma döngüsü 
sağlayan dahili havalı temizleme sistemi 
bulunmaktadır

  Kolay kenar açma için kademesiz hız 
kontrolü

  Hızlı ve kolay uç değiştirmek için sağlam 
vurma mandal tutucusu

  Yayla sönümlenen kollar, titreşimleri yüzde 
75 azaltır

  Darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklı 
susturucu, gürültü seviyelerini yüzden 
50'den daha yüksek oranlarda azaltır

Sessiz kırma
Susturucu gürültü seviyesini yüzde 

50'ye varan oranlarda azaltmaktadır.

Daha Büyük
RH 658, küçük kardeşinden 

biraz daha ağırdır ve daha 
güçlüdür. Yani daha derin 

delikler delebilirsiniz.

Bunlar için idealdir...
Madenlerde ve boyutlu taş 

endüstrisinde üretim delme işleri.

Temizlik!
Tüm RH-modellerinde dahili havalı 

temizleme sistemi bulunmaktadır. 
Delici çeliğinin içinden geçen doğ-
rudan hava akışı, delme sırasında 

ortaya çıkan parçacıkları uzaklaştırır 
ve delicinin sıkışmasını önler.

Daha fazla rahatlık
Bu tasarım, titreşim 

sönümlemeli kolları ve etkili 
susturucusu sayesinde hafifliği 

ekstra operatör konforuyla bir 
araya getirmektedir.

Daha küçük işler için
RH 572E, dar alanlarda daha küçük 
işler için tasarlanmıştır ve altı metre 

derinliğe kadar delebilir.
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PNÖMATIK KAYA DELICI - HAFIF SERI

Kaya delmek zor bir iştir ancak biz her zaman bunu en kolay 
hale getirmeye çalışırız. Hafif BBD 12 kaya delicisi, küçük 
işleri halletmeniz gerektiğinde ve ağır makineleri kullanıma 
hazırlamak için zamanınız olmadığında kullanılmak için 
idealdir.
BBD iki farklı modelde sunulmaktadır. D-tipi kola sahip model, 
en fazla bir metre derinliğe kadar yatay delme, delik delme ve 
beton delme için kullanılır. T-kollara sahip model BBD 12T, iki 
metreye kadar dikey delme için tasarlanmıştır.
Orta hafiflikteki BBD15E, taşımanızı kolaylaştıracak birleşik 
"T/D" kola sahiptir. Yüksek güç-ağırlık oranına ve yüksek 
düzeyde operasyonel güvenliğe sahiptir. E, yayla sönümlemeli 
kollara ve çok etkili susturucuya sahip olduğu anlamına 
gelmektedir.
En büyük BBD delicisi olan BBD 15ET tetikli valfli bir modelde 
mevcuttur. Eğer daha eski bir makineniz varsa, tetik dönüşüm 
kitiyle bu özellik eklenebilir.

BIR BBD ALIN 
VE GİDİN!
BBD delicileri hafiftir ve kolayca taşınır.  
Bu sayede küçük işler ve ulaşılması zorlu  
alanlarda çalışmak için idealdir. 

Pnömatik kaya deliciler BBD 
15E

BBD 
15E

BBD 
15 ET

BBD 
15 ET

BBD 
12T-01

BBD 
12TS-01

BBD 
12D

Yatay

BBD 
12DS
Yatay

Ağırlık kg 15,5 15,5 15,6 15,6 11,1 12,1 9,8 10,7
Uzunluk 1 mm 575 575 575 575 505 505 565 565
6 bar'da hava tüketimi l/sn 22 22 22 22 24 22 24 22
Darbe hızı darbe/dak 2.520 2.520 2.520 2.520 2.580 2.520 2.580 2.520
Dönüş hızı dev/dak 220 220 220 220 220 220 220 220
Hortum bağlantısı mm 19 19 16 16 19 19 13 13
Delici çelik aynası: Altıgen mm 19x108 22x108 19x108 22x108 22x108 22x108 19x108 19x108
Parça numarası 8311 0104 02 8311 0104 10 8311 0104 12 8311 0104 13 8311 0102 95 8311 0102 98 8311 0102 47 8311 0102 80

 1) Delici çelik tutucusu dahil 

Opsiyonel ekipman Parça numarası

El hortumu, 13 mm x 3 m, çene bağlaması ve hortum kelepçeleri ile birlikte 9030 2066 00
El hortumu, 16 mm x 3 m, çene bağlaması ve hortum kelepçeleri ile birlikte 9030 2046 00
El hortumu, 19 mm x 3 m, çene bağlaması ve hortum kelepçeleri ile birlikte 9030 2047 00
BBD 15E'yi BBD 15ET'ye dönüştüren kit 8311 0104 95
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BBD
12
D

BBD
12
 DS

BBD
15
 E

BBD
15

ET

BBD Deliciler  Daha hafif işler için

E'yi izleyin
E model isimli BBD'de HAPS, 

Hand and Arm Protection System 
(El ve Kol Koruma Sistemi) 

bulunmaktadır. Titreşim azaltma, 
sağlığınızı riske atmadan daha 

uzun süre çalışmanızı sağlar.

T'yi izleyin
T, çalışma sırasında size daha iyi çalıştırma 
ve kontrol sağlayan Tetik (Trigger) anlamına 

gelmektedir. Gaz şirketlerinin boru bakımı 
işleri için mükemmeldir.

Özel D kollu
D kollu BBD 12D, yatay kaya delme, 
delik delme ve beton delme için 
idealdir.

Alçak delme
BBD 12D deliciler, iki metre derinliğe 
kadar delikler delebilmektedir.

Bunun için kullanın ...
Delik delme, ankraj ve yarma delik 
delme için idealdir.

Bunlar için idealdir
D kollu BBD 12 DS, kardeş modelinde 

olduğu gibi yatay kaya delme, delik 
delme ve beton delme için idealdir.

Sessiz
DS modelinde, gürültüyü yüzde 

50'ye kvaran oranda azaltabilen bir 
poliüretan kapak bulunmaktadır.

Titreşim azaltma
Tüm E modelleri için HAPS, 
Hand and Arm Protection 
System (El ve Kol Koruma 
Sistemi).

Dahili havalı temizleme sistemi
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Delici/kırıcılar

Hızlı açılma mekanizmalı ayna, 
tasarruf sağlayıcı bir özelliktir. 
Delme ve kırma işlemleri arasında 
geçiş yapmanızı yardımcı olur  
ve bu sayede daha kısa sürede 
daha fazla iş yapabilirsiniz. Delme 
sırasında yağlama özellikle önem 
gösterilmesi gereken bir konudur. 
DKR 36 ile bu işi halledebilirsiniz. 

Dahili yağlayıcı normal bir vardiya 
boyunca yeterlidir ve delici-kırıcının 
ve uçların korunmasına yardımcı 
olur.

Küçük boyutu ve geniş uygulama 
alanları sayesinde "al ve git" türünden 
bir makinedir. Neredeyse her zaman 
bir kullanım alanına sahiptir ve 

ağırlığı sayesinde neredeyse imkansız 
konumlarda çalışabilmenize 
yardımcı olur. Yukarılarda ya 
da suyun altında çalışabilirsiniz. 
Düşük besleme gücü sayesinde su 
altında delmeden kırmaya kadar 
birçok işi yapabildiğinden özellikle 
dalgıçlar tarafından beğeniyle 
kullanılmaktadır.

ALIN VE GİDİN
DKR 36, (çok derin) bir cebe sığacak kadar küçük ve hem 
kırma hem de delme işlerini yapacak kadar güçlüdür. 

Delici/kırıcı DKR 36 DKR 36 R

Ağırlık kg 4,5 4,5
Uzunluk mm 375 375
6 bar'da hava tüketimi l/sn 10 10
Darbe hızı darbe/dak 2.820 2.820
Devir sayısı dev/dak 250 250
Hortum bağlantısı mm 19 19
Titreşim seviyesi 3 aks 
(ISO 28927-10) - kırma m/s² 20,2 20,2

Titreşim seviyesi 3 aks 
(ISO 28927-10) - delme m/s² 21,2 21,2

Garanti edilen ses gücü seviyesi 
(2000/14/EC) Lw, dB(A) 103 103

Ses basıncı seviyesi (ISO 11203) Lp, r=1m 88 88
Şank boyutu: Yuvarlak mm R19xH14.7x89 R19x95
Parça numarası 8463 0103 60 8463 0103 50

 1) Granitte 19 mm delici 

Aksesuarlar Parça 
numarası

El hortumu, 10 mm x 3 m, çene bağlaması ve hızlı bağlantı sistemi 
(nipel dahil) 9030 2042 00

8, 10, 12 mm delme uçlarını takmak için adaptör (yalnızca DKR 36 için) 0701 1001 32

8, 10, 12 mm delme uçları için çıkartma bloğu 3085 0210 00
Lütfen unutmayın: yukarıdaki el hortumunda Atlas Copco standart çene tipi kaplin bulunmaktadır. Kuzey Amerika  
ve Avustralya pazarlarında yerel çene bağlantısı standartlarına uygun kaplinli el hortumları kullanılmalıdır.

Her şey için hazırlıklı olun
DKR 36 küçüktür ve kayaların 
çatlatılmasından tuğlaların 
kırılmasına kadar her türlü işi 
gerçekleştirir.

Yağlamayı kafanıza takmayın
Bunu sizin için halledebiliriz. DKR 36, 
tüm vardiya boyunca yeterli olan bir 
dahili yağlayıcıya sahiptir.

Hızlı ekipman değişimi
Hızlı açma sistemi, delme ve kırma 
işleri arasında birkaç saniyede 
geçiş yapmanızı sağlar.

Kitler DKR 36

Parça numarası 8463 0103 61

ALIN VE GİDİN KİTİ
Sadece 10 kg'lık ağırlığıyla kolayca 
taşınır. Ayrıca çelik kutusunda  
hem hortum hem de aksesuarlar  
yer almaktadır.

ÇOK YÖNLÜ

ZAMANDAN 
VE PARADAN 

TASARRUF 
EDIN

 
DKR
36
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Kaya deliciler BBC 
16W

BBC 
16 WS2

BBC 
34 WTH

BBC 
34 W

BBC 
34 WS2

BBD 
94 W

BBD 
94 WE2

BBD 
94 WS ATEX

RH 
656 W

Delik aralığı mm 27-41 27-41 27-41 27-41 27-41 27-41 27-41 27-41 27-41
Ağırlık kg 28,5 29,5 34 33,5 34,5 28 28,5 31 22
Uzunluk mm 705 705 740 775 775 670 670 670 658
Hava tüketimi l/sn 69 69 88 88 88 97 97 97 48
Darbe hızı darbe/dak 2.340 2.340 2.280 2.280 2.280 3.300 3.300 3.300 2.040
Piston çapı mm 70 70 80 80 80 90 90 90 65
Strok uzunluğu mm 55 55 70 70 70 45 45 45 59
Titreşim seviyesi 3 aks  
(ISO 5349)-2) 1 m/s² 16,6 16,6 20,4 20,4 20,4 15 15 15 21,2

Garanti edilen ses gücü  
seviyesi (2000/14/EC) 1 Lw, dB(A) 122 114 127 127 120 125 120 125 120

Ses basıncı seviyesi  
(ISO 11203) 1 Lp, r=1m 111 103 116 116 109 114 109 114 115

Parça numarası 8311 0401 10 8311 0303 46 8311 0408 10 8311 0408 05 8311 0303 47 8311 0206 09 8311 0303 44 8311 0206 12 8311 0303 45
1) Önemli: Tüm ölçü bilgileri, ürünün Güvenlik ve Çalıştırma Kılavuzunda verilmektedir. www.acprintshop.com'da bulunabilir.
6 bar (90 psi) hava basıncı için veri 2) Susturuculu model

İtici bacaklar BMT 
51

ALF 
71

ALF 
71-1

ALF 
72D

ALF 
72D-1

BMK 
62S

BMK 
91RS

ALF 
67/80

ALF 
67/80D

Ürün türü Tek teleskop Çift teleskop
Kaya delme için 
uygundur: 

BBC 16W,  
34W

BBC 16W,  
34W

BBC 16W,  
34W BBD 94W BBD 94W RH 656W BBD 94WS BBC 16W,  

34W BBD 94W

Besleme uzunluğu mm 1.300 1.300 950 1.300 1.200 1.300 1.300 1.855 1.855
Geri çekilmiş uzunluk mm 1.658 1.805 1.455 1.970 1.830 1.815 1.870 1.495 1.595
Uzatılmış uzunluk mm 2.958 3.105 2.405 3.270 3.030 3.115 3.170 3.350 3.450
Ağırlık kg 15 14 13 19 16 17 24 17 19
Piston deliği mm 60 70 70 70 70 53 67 67/80 67/80
Parça numarası 8321 0301 01 8321 0201 94 8321 0201 95 8321 0201 80 8321 0201 81 8321 0102 02 8321 0104 27 8321 0201 85 8321 0201 69

PNÖMATİK KAYA DELİCİ - ORTA SERİ

Sağlamdır ve kalitelidir. 
Çalıştırdığınızda gerçek gücünü fark 
edeceksiniz. Deliciniz uzun vadeli bir 
yatırımdır ve birinci günden itibaren 
parasının karşılığını verir. İçine 
giren hava karşılığında yüksek darbe 
enerjisi sağlar.

Su püskürtmeli sehpalı kaya 
delicilerimiz dar kesit alanına sahip 

galeri ve tünellerin açılmasında 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
27 - 41 mm (1-1 5/8 inç) arası çaplı 
delikler için ve standart olarak 
Altıgen 22 (7/8”) döndürme şaftıyla 
kullanılır. Atlas Copco konik düğme 
tipi uçlarla kullanıldığında giriş hızı, 
geleneksel integral çeliklere kıyasla 
yüzde 25-50 oranında artar. Üç ila 
beş kat daha uzun hizmet ömrüne 

sahiptir. Çok amaçlı makineler, 
geniş kullanım alanına sahiptir. 
Yivli döndürme mekanizmasına, 
uzun strok boyuna ve yüksek giriş 
hızlarına sahiptir.

ÇOK AMAÇLI MAKİNELER 
PARADAN TASARRUF SAĞLAR
Deliciyi elinize alır almaz kalitesini hissedeceksiniz. 
İlk günden itibaren parasının karşılığını vermeye başlar.
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ALF
72

D

ALF
67/80
D

İtici bacaklar  En iyi sehpalar

Kaya deliciler  Orta seri

Çift teleskopik
Bacaklar, göreceli olarak kısa 
beslemeden yüksek besleme 
uzunluğu sağlar. Yukarıda delikler 
delmek ya da ekstra 
besleme uzunluğu 
gerekli olduğunda 
kullanılmak için 
tasarlanmıştır.

LEOPARD 
BBC 34 W

  Orta ila sert kayalarda çok etkili
  Uzun strok, yüksek darbe enerjisi
  Büyük piston çapı, düşük hava basınçlarında 

bile çok etkili çalışmasını sağlar
  Güçlü yivli döndürme mekanizması
  Kaya kırıcının arka kafasına takılı itici bacak 

kontrolü

PANTHER 
BBD 94 W

  Yumuşak ila sert kayalar için yüksek 
performanslı kaya delici

  Kısa strok boyu ve yüksek darbe frekansı ile 
yumuşak kayalar için idealdir

  Düşük hava basınçlarında bile çok etkili 
çalışma için büyük piston çapı

 Cırcırlı çark döndürme mekanizması
  İtici bacak kontrolü, itici bacak üzerine 

yerleştirilmiştir

 
RH 656 W

  Yumuşak ila orta sert kayalar için uygundur
  Yüksek giriş/düşük hava tüketimi oranı iyidir
  Hafifliği sayesinde kırıcı-delici olarak 

da kullanılabilir. T-kolla sağlanmaktadır
  Sağlam yivli döndürme mekanizması
  İtici bacak kontrolü, itici bacak üzerine 

yerleştirilmiştir

BBC
16

W

PUMA

İtici bacaklar, ilk olarak uzay araçlarında 
kullanılmak üzere alüminyum alaşımdan 
üretildi. Bunlar güçlüdür ve yüksek besleme 
gücü için büyük piston çapına sahiptir. Basit ve 
sağlam tasarımı sayesinde güvenilir çalışma 
olanağı sunar ve bakım süresi çok düşüktür.

Kolay ulaşım
Kaya delicinin arka kafasına 
yerleştirilmiş itici bacak kontrolü ile 
kolayca ulaştırılabilir.

Derin delme
Uzun strok boyu sayesinde Puma iyi 

biri giriş hızına sahiptir. Ayrıca kaliteli 
yivli döndürme mekanizması sayesinde 

yükleri kaldırabilir.

Her zaman, her yerde
Puma orta ila sert kayalarda birçok 

delme uygulaması için uygun,  
çok amaçlı bir kaya delicisidir.

DAHA 
FAZLASINI 

YAPIN

ÇOK YÖNLÜ

Daha ileri
Çift teleskopik bacak ile 

uzun erişime sahiptir.

Hafif ve dayanıklı
Uzay aracı alüminyum 

alaşımları bacakların güçlü 
ve hafif olmasını sağlar.

Çift etkili
Alf 72-itici bacakları çift etkilidir, 
dışarı iter ve içeri çekerler.

Hızlı bağlantı
Zaman az olduğunda basit bağlantı, 
tasarruf etmenizi sağlar.

Kolay ulaşım
Besleme kontrolü itici bacak üzerinde 
yer aldığında kolayca ulaşılabilir.

HARIKA 
ERGONOMI
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Stoperler BBC 
34 WS-6

BBC 
34 WS-8

BBD 
46 WS-6

BBD 
46 WS-8

BBD 
46 WR-6

BBD 
46 WR-8

Delik aralığı mm 27-41 27-41 27-41 27-41 27-41 27-41
Ağırlık kg 45,5 46,5 39 40 39 40
Geri çekilmiş uzunluk mm 1.610 1.810 1.435 1.650 1.435 1.650
Uzatılmış uzunluk mm 2.380 2.780 2.205 2.620 2.205 2.620
Hava tüketimi l/sn 125 125 90 90 90 90
Darbe hızı darbe/dk 2.340 2.340 3.000 3.000 3.000 3.000
Piston çapı mm 80 80 75 75 75 75
Strok uzunluğu mm 70 70 45 45 45 45
Titreşim seviyesi 3 aks (ISO 20643) 1 m/s² 30,5 30,5 10 10 10 10
Garanti edilen ses gücü seviyesi (2000/14/EC) 1 Lw, dB(A) 129 129 124 124 124 124
Ses basıncı seviyesi (ISO 11203) 1 Lp, r=1m 118 118 121 121 121 121
Parça numarası 8311 0104 03 8311 0104 04 8311 0202 03 8311 0202 11 8311 0202 29 8311 0202 37

1) Önemli: Tüm ölçü bilgileri, ürünün Güvenlik ve Çalıştırma Kılavuzunda verilmektedir. www.acprintshop.com'da bulunabilir.
6 bar (90 psi) hava basıncı için veri R = sağa dönüş

BBD
46
WS

Stoperler 

ÜRETKENLİĞİ 
ARTTIRIN!

Stoperler, dikey ya da yatay ortamlar için 
üretilmiştir. Makineler özellikle üretim  
delmeleri, kaldırmalı takma ve tavan 
cıvatalama için tasarlanmıştır. Cırcırlı çarklı 
döndürmesi ve kısa piston stroku sayesinde 
yumuşak ve orta sertlikte kayalarda iyi giriş 
hızları elde edersiniz.

Delme sırasında döndürme aynasını 
temizlemek ve delici çelik şaftını 
kayganlaştırmak için sistemin içinde 
hava geçer.
WR modelleri saat yönünde döner ve yivli 
tavan cıvatalarına elek sıkmak ya da takmak 
için kullanılabilir.

Tamamen çelik stoperlerle derine inebilirsiniz.  
Bu kaya deliciler, düşük hava basınçlarında bile etkili biçimde çalışırlar.

Güçlü
Stoper, kısa stroke sahiptir ve iyi 
giriş hızları sunar. Büyük piston 
çapı, düşük hava basınçlarında 
bile yüksek verim sağlar.

Bunları yaparken...
Üretim delmesi, kaldırmalı takma 

ve yumuşak ila orta sertlikteki 
kayalarda cıvatalama.

Yumuşak kayalar için 
Falcon

BBD 46WS – Falcon, 
yumuşak ila orta sertlikteki 

kayalarda iyi performans için 
yüksek darbe frekansı sunar.

Saat yönünde çalışır
WR modelleri, somunları ve 
tavan cıvatalarını sıkmak için 
saat yönünde döner.
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PENETRATION RATE

SERVICE LIFE

KONİKLERİ TERCİH EDİN

Öncelikle ve en önemlisi konik çelik ile daha hızlı giriş sağlanır. Bazı kayalarda 
süreyi yüzde 50'ye varan oranlarda azaltabilirsiniz. Konik uçlar ayrıca daha 
kolay kullanılır; kenar açma işlemi daha hızlıdır, düz delikler delmek daha 
kolaydır ve titreşimler önemli ölçüde daha düşüktür. Tüm bunların yanı  
sıra konik ekipman, daha düşük toplam delme maliyetleri sağlar.  
Hala ikna olmadınız mı? Deneyin ve kendiniz görün.

BAŞARILI DELME İÇİN DÖRT EYLEM

EYLEM 1:
VURUŞ DARBESİ 
Darbeli delme, kayayı kaya 
delicisinden deliğin en altındaki  
delme ucuna aktarılan kırıcı 
darbelerle kırar.

EYLEM 2:
BESLEME GÜCÜ 
Besleme gücünün amacı, demle 
ucunun kayayla yakın temas halinde 
kalmasını sağlamaktır. Mühendislik 
açısından buradaki zorluk yüksek  
besleme gücünü iyi dönüş gücüyle  
bir araya getirmektir.

EYLEM 3:
DÖNÜŞ
Dönüş, bir sonraki vuruşun mümkün 
olduğunca etkili olmasını sağlamak 
için delme ucunu yeni bir konuma 
getirir. Delme başladığında daha  
eşit ve yumuşak bir dönüşe  
ihtiyacınız vardır.

EYLEM 4:
BOŞALTMA 
Yüksek verime sahip delme 
sistemleri, delme sırasında çıkan 
malzemelerin uzaklaştırılması için 
etkili bir boşaltma teknolojisine sahip 
olmalıdır. Parçacık boyutu,  
şekli ve malzemesi boşaltma  
yöntemlerini etkiler.

Konik delme, hız ve operasyon maliyetleri açısında integral 
sistemlerden daha iyidir.
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Kaya delici BBD  
94-DSI

BBC  
34-DSI

Ağırlık kg 26 31
Uzunluk mm 670 775
6 bar'da darbe frekansı Hz 55 38
Strok uzunluğu mm 45 70
Piston deliği mm 90 80
6 bar'da hava tüketimi l/sn 97 88
Parça numarası 8311 0206 10 8311 0408 06

PNÖMATİK KAYA DELİCİ - AĞIR SERİ

Bir delicide DSI tanımını gördüğünüzde bunun büyük çalışmalar 
için üretildiği anlarsınız. DSI, Dimension Stone Industry, yani 
Boyutlu Taş Endüstrisi anlamına gelir ve bu kendini kanıtlamış 
pnömatik kaya delicileri, gerçekten üretken olmanız için delici 
kolonuna takılabilir.
BBD ve BBC-modelleri 27- 41 mm çapa kadar delikler delebilir 
ve standart olarak H22 ayna ve havalı temizleme sistemiyle gelir. 
Opsiyonel olarak sulu temizleme sistemi alabilirsiniz. Ayrıca 
makinelere halatlı ya da zincirli beslemeler takılabilir.
Bu ağır hizmet deliciler gurur duyduğumuz ürün serisindendir. 

100 yılı aşkın bir süredir kaliteli uçlar üretiyoruz ve her uç, 
en yüksek standartlarda hazırlanıyor. Ancak kalite, sadece 
malzemelerle ilgili değildir. Aynı zamanda makineyi nasıl 
deneyimlediğinizle de ilgilidir. Sessizleştirilmiş BBC 34DSI, 
her açıdan mükemmel kalitededir. Eğer hassas alanlarda 
çalışıyorsanız susturucu, işiniz için çok önemli bir unsur olabilir.

ENDÜSTRİYEL 
SİSTEMLERE 
GEÇİN
Ağır seri kırıcılarımızla kayaları endüstriyel verimlilikte 
kırabilir ve buna karşın gürültünün hala düşük seviyede 
kalmasını sağlayabilirsiniz.

Boyutlu taşlar
En bilinen ticari taşlar, mermer, 
granit ve kayrak taşıdır. Boyutlu 
taş, taş ocağından çıkartılan ve 
bina, inşaat, anıt ya da mezar 
taşı sektörlerinde kullanılmak 
üzere belirli boyutlara ya da 
standartlara getirilen doğal 
kayalara verilen addır.
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Kaya delici türü BBD  
94-DSI

BBC  
34-DSI

Delici merkezine olan yükseklik (h) mm 53 75
Bağlama cıvatası çapı (1) mm 23-24 23-24
Bağlama deliği çapı (2) mm 23-24 18

PLATFORMA KOLAY MONTAJ

Ağır seri  Endüstriyel kullanım için

DOĞRU MONTAJ 
Kaya deliciler, boyutlu taş endüstrisindeki 
çeşitli uygulamalarda kullanılmak için platfor-
ma monte edilebilir. Ancak daha iyi sonuçlar 
için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

Yatağına sabitlemek için kaya delicinin 
altındaki bağlama noktasını (1) kullanın. Kaya 
deliciyi daha da güvenli biçimde sabitlemek 
için arka uca bir destek (2) takılmalı ve destek, 
yan cıvatalarla sabitlenmelidir. Gerilimi 
ve deliğin sapmasını en aza indirmek için 
kaya delici aynası ve kaya çeliği desteğinin 

mükemmel biçimde hizalanması gerekir.  
Eğer 1,8 m'den daha uzun delme çelik delme 
ucu kullanılırsa, deliğin düzlüğünü geliştirmek 
için bir ara çelik delme ucu desteğinin 
kullanılması önerilir.

YETERLİ BESLEME GÜCÜ 
Delicinizin darbe enerjisinden en iyi şekilde 
yararlanmak için delme ucunun belirli bir 
kuvvetle kayaya bastırılması gerekir.  
Gücün büyüklüğü darbe enerjisine ve kayanın 
sertliğine bağlıdır. Hava basıncının artması 

darbe enerjisinin artmasını sağlar. Hafif kaya 
deliciler için platformlarda, her kaya delicisi 
için en az 1,4 kN (140 kp) besleme gücü 
önerilir. Besleme sisteminin, besleme gücünün 
sorunsuz kontrolü için bir basınç regülatörü 
içermesi gerekir.

Eğer iki ya da daha fazla kaya delicisi aynı 
besleme ünitesine takılırsa, yatağın, her 
kaya delici üzerinde doğru besleme gücünü 
sağlamaya devam ederken her bir delicinin 
giriş hızındaki farkları tolere edecek şekilde 
tasarlanması gerekir.

HAVA BESLEMESİ
Kaya delicinin, yeterli darbe 
enerjisini oluşturmak için belirli 
bir basınçta, belirli bir miktarda 
hava akışına ihtiyacı vardır. DSI 
kaya delicisi, aksi belirtilmediği 
sürece 6 bar hava basıncında en 
iyi performansı sunacak şekilde 
tasarlanmıştır. Hava basıncı 
ve akışın, kaya delicinin emme 
nipelinde dinamik olarak ölçülmesi 
gerekmektedir.

YAĞLAMA
Delme makinesine, kaya 
delicilerinizin hava basıncıyla 
ve akış hızıyla uyumlu bir 
hat-üstü yağlayıcı takılmalıdır. 
Yağlayıcıya, çalışma ortam 
sıcaklığına göre uygun 
viskozitede bir havalı alet yağı 
doldurun. Yağlama etkili

olduğunda çalışma sırasında 
şaft adaptörünün boynunu 
sürekli bir yağ filmi kaplar. 
Egzoz havasındaki yağın, etkili 
yağlamanın garantisi değildir.

Sayfa 18'de önerilen havalı alet 
yağlama tablosuna bakın.

HAVA TÜKETİMİ
(litre/san)

 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

100

90

80

70

60

50

BBD
94

DSI

BBC
34
DSI

Üretkenlik tarifi
BBD 94DSI 26 kg'dır, yüksek darbe 

enerjisine sahiptir ve düşük hava 
basınçlarında çalışabilir.

Daha sert malzeme
BBC 34-DSI, orta ila sert 
kayalarda çok etkilidir.

Ne zaman kullanılır ...
Kısa strok boyu ve yüksek darbe 

frekansı ile yumuşak kayalar  
için idealdir.

Gürültüyü azaltın
Susturucu gürültüyü 5 dB(A)'ya 
kadar azaltabilir ve bu da insan 
kulağı için gürültü seviyesinde 
yüzde 50 iyileştirme olarak 
algılanır.

Yüksek verim
Büyük piston çapı, düşük hava 

basınçlarında bile çok etkili 
çalışmasını sağlar.

Dayanıklı döndürme mekanizması
Güçlü yivli döndürme mekanizması, 
endüstriyel uygulamalar için uygun 
biçimde boyutlandırılmıştır.

İŞLETMELER 
IÇIN IDEAL

HARİKA 
ERGONOMİ
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HER İŞE YÖNELİK UÇLAR

Kaya delici yağı, sentetik yağ

Yağ hacmi l 1 5 20
Ağırlık kg 1,1 5,8 23
Parça numarası 8099 0202 36 8099 0202 02 8099 0202 15

Poz. Açıklama Parça 
numara

Üzerinde aşağıdakiler için kaplinler yer alan kaya delici ve besleme 
için basınçlı hava hortumu:

1 BBC 16, BBC 34, BBD 46 9030 2051 00

2 RH 656 9030 2067 00

2 BBD 94 9030 2068 00

3 BBC, BBD, RH için kaplinleri takılı sulu  
temizleme hortumu 9030 2069 00

BBC, BBD, RH için yağlayıcı
4 BLG 30 8202 5102 05

4 CLG 30 8202 5102 39

BBD 46 WR ile tavana cıvatalama için uçlar
5 25 mm cıvata için mandrel 3081 0001 00

6 37 mm altıgen somun için soket 3081 0006 00

BBD 94 DSI, BBC 34 DSI – Önerilen havalı alet yağları.  
Mineral esaslı havalı alet yağı kullanın.

Ortam sıcaklığı Viskozite sınıfı

°C (ISO 3448)
–30 - 0 ISO VG 32-68
-10 - +20 ISO VG 68-100
+10 - +50 ISO VG 100-150

BBC/BBD/RH – İsteğe bağlı ekipman 

Delici BBD
12D/DS

BBD 
12T/TS-01

BBD 
15E/ET

RH
571-5L/LS

RH 
572E

RH 
658L/LS

RH
658 L-01

Delik boyutu mm 17-29 24-34 17-29 28-34 28-34 29-40 (-64) 35-40
Delik derinliği m 1 1-2 1-2 1-3 1-3 1-6 (kısa delik genişletme) 1-6
Şank boyutu mm 19x108 22x108 22x108 22x108 22x108 22x108 25x108

- 19x108 - - - - -
- 22x82,5 - - - - -
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SÜRDÜRÜLEBİLİR VERİMLİLİKTE KARARLIYIZ

Müşterilerimize, çevreye ve etrafımızdaki insanlara karşı sorumluluklarımızı biliyoruz. 
Yüksek performansını koruyan ekipmanlar ile hizmet veriyoruz. 
Biz buna Sürdürülebilir Verimlilik adı veriyoruz. 

www.atlascopco.com


