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Alın ve Gidin!
İş süprizler içeriyorsa ve zamanınız kısıtlıysa malzemenize güvenmeniz gerekir. Cobra™, 
alıp gidebileceğiniz bir ekip arkadaşıdır. Her yere götürebilirsiniz.

Neredeyse her türlü duruma karşı 
hazırlıklı olmanız gerektiğinde 
Cobra™ ideal çalışma 
arkadaşınızdır. Küçük, çabuk 
bitirilmesi gereken işler için 
üretilmiştir; belirli bir çizgide 
ilerlemenizi gerektiren çit çakma 
ve uzak, ulaşılması zor yerlerde 
çalışma gibi çalışmalar için 
idealdir. 

Al ve git, harici bir güç kaynağına 
ihtiyaç duymuyor olmanız 
anlamına gelmektedir. 
Kompresörlerden, kablolardan ve 
hortumlardan kurtulun. Benzinli iki 
zamanlı motor neredeyse tüm 
uygulamalarda işinizi görür. 
Cobra™'nın dünya çapında acil 
servislerin demirbaşlarından biri 

olmasının nedenleri bunlardır. 
Sloganımız sizin iyiliğiniz için 
sürdürülebilir üretkenliktir. Sahada 
personel sayısı az olabilir ya da 
personel uzakta olabilir ve sizin 
yerinize birini bulma ihtimali 
genellikle bulunmaz. Emisyonları, 
titreşimleri ve gürültüyü azaltan 
bir makine ile daha uzun saatler 
çalışabilir ve işinizi zamanında ve 
güvenli biçimde 
tamamlayabilirsiniz. Yıllar 
boyunca.
Sürdürülebilirliğin anlamının 
en iyi bu şekilde açıklandığını 
düşünüyoruz.

Cobra™ sistemi, hızlı ve zorlu 
ortamlarda hareket etmenizi 
kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

 Onu sırtınızda taşıyabilirsiniz ve 
neredeyse anında çalışmaya 
hazır hale gelir. Kolay bakım ve 
yüksek kalite özellikle sahada, 
servisten uzak yerlerde 
çalışırken çok önemlidir.
Ve tabi ki sizin gereksinimlerinize 
uygun bir model olması 
gereklidir. 

Delici olarak çalışan, özellikle 
sıkıştırma için tasarlanmış ve 
sadece sert vuran bir Cobra™ 
bulunuyor. Yapmak istediğiniz 
ister kesmek ya da kırmak, 
sıkıştırmak ya da çakmak isterse 
kayaları parçalamak olsun 
gereksinimlerinize uygun bir 
Cobra™ var. 
Alın ve gidin.
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Çok amaÇlının anlamı 
Bir Cobra™, neredeyse her türlü yerde, her türlü görevi gerçekleştirmek için hazırdır. 
“Çok amaçlı” ifadesini işte bu yüzden kullanıyoruz.

Travers sıkışTırma
Trenler yollarında giderken ba-
last, traverslerin altından dışarı 
itilir. Sıkıştırma, balastı demir 
yolu traverslerine sabitleme 
işlemidir.

BeTon kırma
Malzeme ne kadar sertse o 
kadar fazla ağırlık ve vuruş gücü 
gerekir. Güçlendirilmemiş beton 
orta sertlikte ve güçlendirilmiş 
beton sert olarak kabul edilir. 
Güçlendirilmiş beton, daha fazla 
vuruş gücü (ağırlık) ve dakika 
başına daha az vuruş sayısı 
gerektirir.

asfalT kesme
Asfalt esnektir ve orta sertlikte 
bir malzeme olarak kabul edilir. 
Yani beton kırmaya kıyasla daha 
az darbe gücüne ve daha fazla 
hıza ihtiyacınız vardır. İyi ses 
ve titreşim koruması yenileme 
işinizin daha karlı olmasına 
yardımcı olur.

kazma
Cobra™'nızla kazı yaptığınızda, 
toprak türünü ve sıkıştırma 
düzeyini dikkate almanız gerekir. 
Uçlar arasında sıkıştırılmış 
toprak için kazma ucu, yumuşak 
toprak için kürek uç ve yüksek 
plastisiteye sahip topraklar için 
kil küreği bulunmaktadır.

Direk Çakma 

Direk, kazık ve çubuk çakma 
işlemlerinde, sık sık malzeme-
leri kaldırmak ve çalışma yerleri 
arasında hareket etmek gerekir. 
Aynı durum kara ya da demir 
yolları boyunca çubuk ya da 
kazık çakarken de geçerlidir. 
Hortumlar, kompresörler 
olmadan çalışmak işinizi çok 
kolaylaştıracaktır.

 sıkışTırma
Toprak, Doğa Ananın kabuğudur. 
Onu sıkıştırarak kontrol altına alır 
ve kararlı hale getirirsiniz. Farklı 
toprak türleri, farklı çalışmalar ve 
araçlar gerektirir.

Delme
Delik delerken hıza, düşük 
vuruş gücüne, döndürmeye ve 
boşaltmaya ihtiyaç duyarsınız. 
Yüksek hız ve düşük vuruş 
gücü, kayaların kırılmasını önler. 
Boşaltma işlemi, siz çalışırken 
delikteki parçacıkların dışarı 
çıkartılmasını sağlar.

Nasıl:  Alın ve gidin!
NedeN:  Harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymazsınız
Ne:  Delme* ve kırma için yüksek performanslı benzinli 

iki zamanlı motor
kim:  Demiryolu ve telekomünikasyon çalışanları, kurtar-

ma personeli ve askeri personel

Nerede:  Bir kompresör, jeneratör, hortumlar ve 
kablolar getiremeyeceğiniz yerler

ne zaman:  Süre kısıtlı, alan sınırlı ve lojistik   
zorlukların olduğu zamanlar

*Yalnızca Cobra™ Combi'de

Cobra™ 
ailesi

sürdürülebilir 
güç
Emisyonların en aza indirilmesi üretkenlik 
ve sürdürülebilirlik açısından önemlidir 
Cobra™'nızı Alkylate benzin ile doldura-
rak, hem kendinize hem de çevreye iyilik 
yaparsınız. Aynı zamanda motoru temiz 
kalır ve dolayısıyla daha uzun kullanım 
ömrüne sahip olur. 
Bu nedenle Aspen 
Environmental yakıtı 
öneriyoruz.
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aksesuarlar Boyut Parça 
numarası

Yakıt bidonu 5 L 9234 0008 97

Taşıma askısı - 9238 2814 10

Kılavuz makara - 9234 0009 38

2-zamanlı motor yağı 1 L 9238 2743 50

El arabası - 9234 0006 54

PROi/TTe taşıma kutusu - 9234 0009 91

Teslimat kapsamı TTe
Marş ipi  

Ateşleme bujisi  

Gösterge  

İki zamanlı yağ  

modeli şank 
boyutu (H)

Parça 
numarası

Cobra™ PROi

25x108 ISO 8318 0702 09
28x152 8318 0702 07
28x160mm 8318 0702 05
32x152mm 8318 0702 03
32x160mm 8318 0702 01

Cobra™ TTe

32x160 mm 8318 0701 11
32x152 mm 8318 0701 13
28x160 mm 8318 0701 15
28x152 mm 8318 0701 17
25x108 mm 8318 0701 19

Cobra™ TTe, AWD 32x160 mm 8318 0701 21

Cobra™ benzinli kırıCılar

Cobra™ benzinli kırıcılar PrOi TTe TTe 

Ağırlık kg 23 24 23 24
Uzunluk mm 877 927 877 927
Derinlik mm 315 315 331 331
Tutamaklar arasındaki genişlik mm 623 623 611 611
Darbe enerjisi Jul 60 60 40 40
Darbe frekansı darbe/dk 1.440 1.440 1.620 1.620

motor
Motor t,ğ, - 1 silindir, 2 zamanlı
Silindir hacmi cc 90 90 90 90
Güç kW 2 2 1,5 1,5
Soğutma sistemi Fan soğutmalı
Marş sistemi Geri tepmeli marş
Yakıt tipi - Alkylat ya da 90–100 oktan kurşunsuz benzin
Yakıt kapasitesi l 1,0 1,0 1,0 1,0
Yakıt karışımı % 2 2 2 2
Yakıt tüketimi l/saat 1,4 1,4 0,8 0,8
Yağ türü (Atlas Copco) 2-zamanlı motor yağı ya da benzeri
Alkylate Evet Evet Evet Evet

Titreşim ve ses
Titreşim seviyesi 3 aks 
(ISO 28927-10) m/san2 3,8 3,8 3,8 3,8

Garanti edilen ses gücü seviyesi 
(2000/14/EC) Lw, dB(A) 109 109 109 109

Ses basıncı seviyesi 
(ISO 11203)

Lp, r=1m,  
dB(A) 96 96 96 96

Boyutlarla ilgili tam ayrıntıları ürünün Güvenlik ve Çalıştırma Talimatları'nda (Parça numarası: 9800 1629 01) bulabilirsiniz. www.
acprintshop.com'dan ulaşabilirsiniz.

Pnömatik, hidrolik ve elektrikli güç 
kaynaklarının hepsinin kendine 
göre avantajları bulunmaktadır. 
Ancak hepsinin bir ortak yönü 
bulunmaktadır: harici bir güç 
kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bazen 
bu durum, güç kaynağı için yer 
olmadığından verimin azalmasına 
neden olmaktadır. Kalabalık 
çalışma sahaları, bir kompresörün, 
bir güç kaynağının ya bir 
jeneratörün kullanılması için her 
zaman uygun olmayabilir. 
Demiryolu çalışmaları, Cobra™'nın 
için temel uygulama alanlarından 
biridir. Ağır kargı trenleri yükü, 
demiryolu traverslerinin altındaki 
balasta aktarır. Hareket ettiklerinde 

demiryolu traverslerini yukarı 
ve aşağı hareket ettirerek balastı 
iterler. Kazaları önlemek için 
demiryollarında balastın yeniden 
traverslerin altına itilmesi için 
travers sıkıştırması yapılması 
gerekir. Uzun demiryollarında her 
zaman mekanik sıkıştırma en iyi 
yöntemdir. Ancak bir taşıyıcı 
gerektirir ve makas alanlarında ve 
merkez istasyonlarda mekanik 
sıkıştırma için alan dar 
olabilmektedir. Bir Cobra™ ile 
kalabalık tren manevra alanlarına 
güvenli ve kolay biçimde 
ulaşabilirsiniz. Bu, özellikle sık sık 
geçen trenler nedeniyle zamanın 
dar olduğu durumlar için önemli bir 
özelliktir.  

Ayrıca Cobra™, etkili balast 
kırımı için tam doğru miktarda 
gücü sağlamaktadır. 
Telekomünikasyon 
çalışmalarında da kullandığınız 
makinelerin benzer esnekliğe 
sahip olması gerekir. Farklı 
zeminlerde ve farklı durumlarda 
kolayca hareket edebilmeniz 
gereklidir. 
Bir Cobra™, başka çözümler 
kullanıldığında ulaşılması 
mümkün olmayan yerlere 
taşınabilir. Toprak kaymaları, 
depremler ve tüm diğer önemli 
afet bölgelerini düşünün. İşte 
bu durumlarda Cobra™'ya 
ihtiyaç duyarsınız.

COBRA™ rahatça taşınabilir
Uygulama söz konusu olduğunda Cobra™'dan iyi makine bulmak zordur.  
Gelişmiş teknolojisi sayesinde her yerde yüksek performans göstereceğine güvenebilirsiniz.

PrOi

PrOi
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Hava filtresi
Cobra™ PROi ve Cobra™ 
TTe'deki yüksek kapasiteli filtre 
daha uzun bir kullanım ömrü 
sunmaktadır. Filtrenin kolayca 
ulaşılabilir olması servis işlem-
lerini hızlandırmaktadır.

iki boyut
Demiryolu makas bölgesi 
gibi tehlikeli yerlerde çalı-
şırken aralarından seçim 
yapabileceğiniz iki farklı 

boyut olması avantajlı 
olabilir.

Daha akıllı çalışın 
PROi'de olduğu gibi 

daha güvenli ve verimli 
çalışma için HAPS'ye 

sahiptir.

kolay yağ kontrolü
Makinenizde doğal yağ tüketimi 

bulunmaktadır. Yağ seviyesini 
iyi durumda olduğunu kolayca 
kontrol edebilmenizi sağladık.

Demiryolu uzmanları
Cobra™ TTe, travers sıkıştır-

ma için tam doğru miktarda 
güç verir.

Cobra™  Her yerde çalışabilir

COBra™ 
TTe

Uzun ve kısa 
Cobra™ PROi iki farklı boyda 

sunulmaktadır.

kolay çalıştırma
Cobra PROi elektronik yakıt 
sistemine sahip ilk benzinli 
kırıcımızdır.

kolay taşıma
Yalnızca 24 kg'lık ağır-
lığıyla Cobra™, kolayca 
taşınabilir ve bir arabanın 
bagajına sığabilir.

Daha fazla güç 
Yeni gelişmiş teknolojisi ile daha 
iyi güç - ağırlık oranına sahip.

Yeni tasarım
Yeni Cobra™ PROi, hiç 

olmadığı kadar daha güçlü 
ve daha sessiz. 

Özen gösteriyoruz
HAPS sistemi (El ve Kol Koruma 
Sistemi - Hand Arm Protection 
System) sayesinde Cobra™ 
benzersizdir. Diğer benzinli kırıcı 
modellerine kıyasla ağır hizmet 
çalışmalarının iki kat daha uzun 
süre boyunca devam ettirebilme-
nizi sağlar.

Harika 
ergonomi

PrOi
COBra™
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Cobra™ Proi

Cobra™ PROi kırıcı ürün 
serisinin en güçlüsüdür. Uçta 60 
jul gibi çok yüksek bir enerjiye 
sahip olmasıyla silika açısından 
zengin kayaları ve sertleştirilmiş 
betonu kırabilecek yeterli vuruş 
gücünü sunmaktadır. Aslında 
herhangi bir güç kaynağına ya 
da hortuma bağlı kalmak 
zorunda olmadan birçok 
pnömatik ya da hidrolik kırıcı ile 
aynı güç-ağırlık oranına 
sahiptir. Bir sonraki kırıcınızı 
seçerken titreşim seviyelerini 
karşılaştırmayı unutmayın. 
Düşük değerler, zararlı titreşime 
maruz kalmadan daha uzun 

saatler çalışabilmenize olanak 
tanır.  Cobra™ PROi, 4 m/s2 el-
kol titreşim değerine sahiptir. Yani 
üç saatten uzun süre 
çalıştığınızda bile hala güvenli 
sınırlar içinde kalabilirsiniz. Daha 
az titreşim verimliliğin artmasını 
sağlar. Ayrıca Cobra™ PROi 
kırıcı, işinizi daha hızlı bitirmenizi 
sağlar. Bunu, yüksek darbe 
enerjisi ile yüksek vuruş 
frekansının birlikteliği sayesinde 
sağlayabilmektedir. Çok çeşitli 
uçları sayesinde Cobra™ PROi'yi, 
kesme ve kırmadan, çakma ve 
sıkıştırmaya kadar her işte 
kullanabilirsiniz.

işinizidaha hızlı 
halleder!
Yeni Cobra™ PROi, elektronik yakıt sistemli ilk benzinli kırıcımızdır.%30'a 
kadar daha az yakıt sarfiyatı
%10'a kadar daha yüksek güç(tüm çalışma hızlarında)
Bakım periyodu daha uzun
Kolay Calıstırma- iklim veya yükseklik farketmeksizin

Jikle Yok
Eğer Cobra™'yı tek sözcük ile tanımlamak 
gerekseydi bu sözcük "kolay" olurdu. Çalıştırıl-
ması, kurulması ve taşınması kolaydır. Jikle Yok 

COBra™ 
PrOi

Pompa & 
Regulator

LED 

Akumulatör

JeneratörEnjektörMAP 
Sensor

Krank
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Cobra™ TTe

COBra™ 
TTe

sesli Uyarı Cihazı – aWD  
(audio Warning Device)
Cobra™ TTe AWD, AWD sistemleriyle uyumlu-
dur. AWD sistemi, gözetleme birimi bir trenin yak-
laşması durumunda anahtarı açtığında, bir siren 
çalmak ve sisteme bağlı tüm kırıcıları durdurmak 
üzere tasarlanmıştır. 

Cobra™ TTe, özellikle travers 
sıkıştırma olmak üzere demiryolu 
uygulamaları için tasarlanmıştır. 
1620 vuruş/dakika gibi göreceli 
olarak yüksek bir frekansta çalışır. 
Vuruş enerjisi balastı traverslerin 
altına yetecek kadar yüksek ve 
balastın parçalanmasına neden 
olmayacak kadar düşüktür.

Benzinli kırıcı, birçok şekilde 
travers sıkıştırma için idealdir. 
Tren manevra alanlarında ve 
sürekli yoğun trafiğin bulunduğu 
diğer yüksek riskli ortamlarda 
kolay ve güvenli biçimde hareket 
etmenizi sağlayacak şekilde 
kompresörleri, hortumları ya da 
kabloları dert etmenize gerek 

yoktur. Yalnızca 24 kg ağırlıyla tek 
bir operatör tararından kolayca 
kaldırılıp taşınabilir. Hem sizin hem 
de tren lojistiği açısından bir 
kazan-kazan ortamı sağlar. 

Cobra™ TTe çabuk hareket 
ettirilebildiğinden, demiryollarının 
kapatılması gereksinimini azaltır. 
Cobra™ TTe'nin düşük titreşim 
seviyeleri daha iyi kalite ve daha 
güvenli çalışma sağlar. Titreşim 
seviyeleri, lastik burçlar ya da 
spiral yaylar yerine yaprak 
makasların kullanıldığı benzersiz 
bir patentli titreşim sönümleme 
sistemi sayesinde düşük 
tutulabilmektedir.

ayakta Çalışma
Kalabalık bir merkez istasyonunda ya da tren manevra bölgesinde 
çalışırken ayakta durmanız gerekir. İçeri girin, işinizi halledin ve çıkın.
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Teslimat kapsamı Combi
Marş ipi 

Ateşleme bujisi 

Gösterge 

İki zamanlı yağ 

modeli şank 
boyutu (H)

Parça 
numarası

Cobra™ Combi 22x108 mm 8318 0800 08

Cobra™ Combi ABD 22x108 mm 8318 0800 10

Cobra™ benzinli kırıcılar Combi
Ağırlık kg 25
Uzunluk mm 732
Derinlik mm 281
Tutamaklar arasındaki genişlik mm 585
Darbe enerjisi Jul 22-25
Darbe frekansı darbe/dk 2.700
34 mm matkap ucuyla ilerleme hızı mm/dak 200-300
Maks. delme derinliği m 2
Delici dönüş hızı dev/dak 250

motor
Motor t,ğ, - 1 silindir, 2 zamanlı
Silindir hacmi cc 185
Güç kW 2
Soğutma sistemi Fan soğutmalı
Marş sistemi Magnapull
Yakıt tipi - Benzin, 90-100 oktan kurşunsuz
Yakıt kapasitesi l 1,2
Yakıt karışımı % 2
Yakıt tüketimi l/saat 1,3-1,5
Yağ türü (Atlas Copco) 2-zamanlı motor yağı ya da benzeri
Alkylate Hayır

Titreşim ve ses
Titreşim seviyesi 3 aks (ISO 28927-10) m/san2 5,8 (kırma), 9,3 (delme)
Garanti edilen ses gücü seviyesi (2000/14/EC) Lw, dB(A) 108
Ses basıncı seviyesi (ISO 11203) Lp, r=1m, dB(A) 95

Boyutlarla ilgili tam ayrıntıları ürünün Güvenlik ve Çalıştırma Talimatları'nda (Parça numarası: 9800 1629 01) bulabilirsiniz.  
www.acprintshop.com'dan ulaşabilirsiniz.

Cobra™ Combi

BETOn KIRMA   DELME   ASFALTI KESME    KAzMA    KAYA KIRMA   ÇAKMA: DIREK, ÇIT, ÇUBUK, KAzIK     TOPRAK EzME/SIKIşTIRMA    BALAST/TRAvERS SIKIşTIRMA

Çok amaÇlının kralı
Taş kırma, beton kırma, direk çakma, sıkıştırma ve delme. Combi, çok amaçlı sistemlerin kralıdır.

Cobra™ Combi, hafif 
malzemeleri hedefleyen harika 
bir kırıcıdır. Kardeş modellerine 
göre vuruş frekansı daha 
yüksek, vuruş enerjisi ise daha 
düşüktür. Yüksek vuruş 
frekansı ve düşük vuruş 
enerjisi dönüş olanağıyla bir 
araya geldiğinde çok güçlü bir 
delici ortaya çıkmaktadır. Bu 
çok amaçlı makine, bütün 
granitte dakikada 

30 cm'ye ve dahili hava 
püskürtme aracı sayesinde iki 
metreye varan derinliklere kadar 
delebilmektedir. Cobra™ Combi, 
hafif servis işleri ve uzak 
yerlerdeki çalışmalar için idealdir. 
Bir arabanın bagajına kolayca 
sığacak kendi taşıma çantasıyla 
gelmektedir. Ayrıca çeşitli 
çalışma uçları ile Cobra™ 
Combi'yi kırma ve delmeden, 
kesme, 

çakma ve sıkıştırmaya kadar 
her işte kullanabilirsiniz.  

İşiniz ister küçük bir parça beton 
kırmak, ister kaya çatlatmak 
olsun, bu benzinli kırıcı deliciyle 
bir kompresörü kurmakla 
harcayacağınız zamanda işinizi 
bitirirsiniz.

Teslimatta
Cobra™ Combi, bir integral uç, yassı uç, yakıt 
kabı ve içinde gündelik operatör bakımı için 
temizlik aletleri ve servis araçları bulunan bir 
servis torbası içeren sağlam bir kontraplak 
kutuda teslim edilmektedir. Cobra™ Combi ABD 
modelinde yakıt kabı bulunmaz.
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Her zaman kolayca çalıştırılır
Elektronik ateşlemesi, baştan tasarlanmış depo 

kapağı ve jiklesi ile Combi her hava koşulunda 
kolayca çalıştırılabilir.

Hız ve vuruş gücü
Yüksek vuruş frekansına ve düşük 
vuruş enerjisine dönüş de eklendi-

ğinde, mükemmel delme kapasitesi-
ne sahip çok yönlü bir kırıcıya sahip 

olursunuz.

Delmeyi başlatma
Delme için işlev seçiciyi aşağı 

indirin. Bunu yaptığınızda dönüş ve 
hava püskürtme devreye girecektir. 

Cobra™  Combi

COBra™ 
ComBi

Özen gösteriyoruz
HAPS sistemi (El ve Kol Koruma Sis-
temi - Hand Arm Protection System) 

sayesinde Cobra™ benzersizdir. 
Diğer benzinli kırıcı modellerine 

kıyasla ağır hizmet çalışmalarının iki 
kat daha uzun süre boyunca devam 

ettirebilmenizi sağlar.Harika 
ergonomi

TiTreşimi azalTmanin 
10 basit 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

TıTreşım ve marUz kalma sevıYesı arasınDakı ılışkı

0,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TiTreşimin BüYüklüğü
(m/s2)

marUz kalma süresi 
(saat)

Maruz Kalma Limiti Değeri (ELv), 5 m/s2 
Kırmızı alan = hemen durdurulması gerekir

Maruz Kalma Eylemi Değeri (EAv), 2,5 m/s2

Gri alan = bir eylem planı oluşturun

atlas Copco CobraTm

elv'nin üzerinde
eav ile elv arasında

eav'nin altında
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işlev seçici
Delme için seçiciyi aşağı 
indirin. Bunu yaptığınızda 
dönme ve hava püskürtme baş-
latılacaktır. Kırma için yukarı 
kaldırmanız yeterlidir.

Cobra™  Combi

güvenlik için hız
Sahada hazırlık için zaman harcama-

dan görevler arasında geçiş yapmanız 
gerekir. Kırmadan delmeye yalnızca 

birkaç saniye içinde geçebilirsiniz.

kendinizi koruyun
HAPS sistemi (Hand Arm Protection 
System - El ve Kol Koruma Sistemi), 
zararlı titreşimlere maruz kalmadan 
uzun saatler ağır işler yapmanıza 
olanak tanır.

rahat olun
Sahada bir hayat sizin perfor-

mansınıza bağlı olduğunda kısa 
hazırlık süresi başarı açısından 

önemli bir etkendir. Cobra ile 
kendinizi rahat hissedebilirsiniz.

COBra™ 
ComBi

HayaT kurTarmak sizin 
işiniz olduğunda
Dünyanın birçok yerindeki kurtarma ekipleri iki neden-
den dolayı Cobra™ Combi'yi kullanmaktadırlar. Makine 
rahat hareket ettirilir ve neredeyse her şeyi yapabilir.

Askeri personel ve kurtarma personelleri çoğu kez benzer 
gereksinimler ve zorluklarla karşı karşıyadırlar: hızlı toplanma, 
ölüm-kalım durumlar ve güvenilir bir altyapının bulunmaması. 
Cobra™ kırıcılar, bu zorlukların üstesinden gelmenize yar-
dımcı olur. Al-git türünden, neredeyse hiç vakit harcamadan 
kullanıma hazır hale gelen makinelerdir. 
Acil durumlarda nakliye alanından tasarruf etmek önemlidir. 
Cobra™, bir arabanın bagajına sığabilecek büyüklükte oldu-
ğundan diğer malzemeler için yer kalmasını sağlar. Cobra™ 
kırıcıların askeri ve kurtarma modelleri, sivil modelleriyle aynı 
düşük titreşim değerlerine ve emisyonlarına sahiptir. 

Cobra™'yı rahatça taşıyın
Cobra™, taşıma sapından ya da özel olarak 
tasarlanmış askısı ile tek kişi tarafından 
taşınabilir. Sırtınıza atın ve en çok ihtiyaç 
duyduğunuz yere götürün. 

kabloları boş verin
Cobra™'da kablo, hortum 
ya da kablo kullanılmadığın-
dan bunlarla ilgili zorlukları 
yaşamazsınız.

Çok amaçlı sistemlerle hayat kurtarın
Cobra™ Combi'nin dakikadan 30 cm delebilir, betonu ve 
asfaltı kırabilirsiniz. Uzun vadede, çok amaçlı sistemler 
daha fazla hayatın kurtarılmasını sağlar.
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şank 
H 25 x 108 mm

Çalışma 
uzunluğu

Uç 
genişliği ağırlık Parça 

numarası
mm mm kg

Sivri uç 380 - - 3083 3253 00
Yassı uç 380 - - 3083 3254 00
Geniş uç 380 75 - 3083 3255 00
Asfalt kesici 380 125 - 3083 3256 50
Kazma ucu 430 125 - 3083 3256 00
Kürek uç 380 75 - 3083 3257 00
Kil küreği 380 120 - 3083 3033 00
Buz kaması 380 35 - 3083 3258 00
Balast sıkılama 380 100 - 3083 3258 50
Kompaktör uç için şaft 280 - - 3083 3259 00
Kompaktör uç, yuvarlak - 100 - 3083 3252 10
Kompaktör uç, kare - 40 - 3083 3239 00
Direk çukuru ucu - 175 - 9245 2822 30
Çakma ucu - 175 - 9245 2817 90

Cobra™ PROi , TTe

Sivri uç Yassı uç Geniş uç Asfalt kesici Kazma ucu Kürek uç Kil küreği

Kama uç Kompaktör 
uç için şaft

Kompaktör uç, 
yuvarlak

Kompaktör 
uç, kare

Direk çakma 
adaptörü, 
yuvarlak

İntegral uç Delik genişletmePilot delme çubuğu

Her işe uygun uç - Cobra™ benzinli kırıCılar

şank 
H 28 x 160 mm

Çalışma 
uzunluğu

Uç 
genişliği ağırlık Parça 

numarası
mm mm kg

Sivri uç
380 - 2,8 3083 3271 00
450 - 3,3 3083 3272 00

1.000 - 6,3 3083 3273 00

Yassı uç
380 - 2,8 3083 3274 00
450 - 3,3 3083 3275 00

1.000 - 6,3 3083 3276 00
Geniş uç 380 75 3,1 3083 3277 00
Asfalt kesici 300 115 3,6 3083 3278 00
Kazma ucu 380 75 4,0 3083 3279 00
Kürek uç 380 125 4,7 3083 3280 00
Kil küreği 380 140 5,4 3083 3281 00
Kama uç 400 40 3,9 3083 3282 00
Balast sıkılama 400 100 4,3 3083 3319 00
Sokma ucu 195 - 4,6 9245 2826 81
Kompaktör uç için şaft 230 - 2,8 3083 3283 01
Kompaktör uç, yuvarlak - 180 7,2 3083 3301 00

Kompaktör uç, kare
- 150 8,3 3083 3302 00
- 200 8,5 3083 3197 00

Direk çakma aparatı - 80 3,5 9245 2827 10

Çakma ucu
- 120 - 3376 1120 79
- 150 - 3376 1120 77

Cobra™ PROi , TTe

şank 
H 32 x 160 mm

Çalışma 
uzunluğu

Uç 
genişliği ağırlık Parça 

numarası
mm mm kg

Sivri uç
380 - 3,5 3083 3205 00
450 - 4,0 3083 3206 00

1.000 - 7,6 3083 3207 00

Yassı uç
380 - 3,5 3083 3208 00
450 - 4,0 3083 3209 00

1.000 - 7,6 3083 3210 00
Geniş uç 380 75 3,7 3083 3211 00
Asfalt kesici 300 115 3,8 3083 3212 00
Kazma ucu 380 75 4,4 3083 3213 00
Kürek uç 380 125 5,1 3083 3214 00
Kil küreği 380 140 5,4 3083 3215 00
Kama uç 400 40 4,1 3083 3216 00

Balast sıkılama
400 100 4,9 3083 3217 00
580 100 6,2 3083 3217 10

Sokma ucu 195 - 4,6 9245 2826 81
Kompaktör uç için şaft 230 - 3,2 3083 3218 01
Kompaktör uç, yuvarlak - 180 7,2 3083 3301 00

Kompaktör uç, kare
- 150 8,3 3083 3302 00
- 200 8,5 3083 3197 00

Direk çakma aparatı - 80 3,5 9245 2827 10

Çakma ucu
- 120 - 3376 1120 79
- 150 - 3376 1120 77

şank 
H 22 x 108 mm

Çalışma 
uzunluğu

Uç 
genişliği ağırlık Parça 

numarası
mm mm kg

İntegral uç
1.200 32 4,3 9050 3755
800 33 3,1 9050 4245
400 34 1,8 9050 3769

Delik genişletme - 76 1,2 9051 0460
Pilot delme çubuğu 800 26 3,3 9000 0296

Balast sıkılama
390 90 3,0 3083 3237 00
460 90 3,3 9245 2823 30
550 90 3,9 9245 2822 40

Sivri uç
350 - 1,5 3083 3228 00
480 - 2,0 3083 3229 00

Yassı uç
240 45 1,2 3083 3231 00
340 45 1,4 3083 3230 00
450 45 2,0 3083 4071 00

Geniş uç
380 75 2,6 3083 3232 00
450 75 3,1 3083 4072 00

Asfalt kesici 350 125 3,0 9245 2812 90
Kazma ucu 280 75 2,7 3083 3233 00
Kürek uç 330 120 3,2 3083 3234 00
Kama seti, 29 mm - 29 1,5 9245 2813 81
Kama seti, 34 mm - 34 2,1 9245 2813 51
Kama kırıcı 195 Ø 42 2,0 3083 3241 00
Kil küreği 350 125 3,4 3083 3235 00
Kama uç 380 35 2,8 3083 3236 00
Kompaktör uç için şaft 185 - 1,3 3083 3238 00
Kompaktör uç, kare - 175 6,0 3083 3239 00
Direk çakma aparatı 195 Ø 55 2,5 9245 2822 80
Direk çakma adaptörü, 
yuvarlak - Ø 100 2,5 9245 2817 90

Direk çakma ucu 460 Ø 40 4,5 9245 2822 31

Cobra™ Combi

Yalnızca orijinal parçalar kullanın. Orijinal olmayan parçaların kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek hasarlar ya da arızalar, Garanti ya da Ürün Sorumluluğu kapsamına girmez.
Yedek parça listelerimizde daha fazla aksesuar bulabilirsiniz: Cobra™ PROe 9800 1654 01, TTe 9800 1632 01, Combi 9800 0952 01

CCobra™ PROi , TTe



Sürdürülebilir verimlilikte kararlıyız

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

www.atlascopco.com
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