
Vrtací technika Svoboda s.r.o.  Zlínská 19  460 07 Liberec 3  info@vrtaci-technika.cz  www.vrtaci-technika.cz 

 

Kladiva Rock Hog – základní parametry / Rock Hog DTH hammers – basic parameters 
 

Parametry - Parameters 5,0“ HP 

(RH50Q1HP)-QL50 

(RH50R1HP-DHD350 

5,5“ HP 

(RH55Q1HP) 

 

6,0“ HP 

(RH61QHP) 

 

6,5“ HP 

(RH6Q1HP) 
also available in Heavy Duty models 

(HD) 

Průměr kladiva - Hammer diameter 115 mm 127 mm 139 mm 146 mm 
Délka bez korunky - Length without bit 1199 mm 

1222 mm 
1135 mm 1222 mm 1189 mm 

Hmotnost bez korunky - Total weight without bit 64,8 kg 67,1 kg 97,5 kg 113,8 kg 
Připojovací závit - Drillpipe Connect 3 ½ Reg API pin up 

 jiné na vyžádání/others 

upon request 

3 ½ Reg API 

3 ½ Reg API pin up 

 jiné na vyžádání/others 

upon request 

3 ½ Reg API pin up 

 jiné na vyžádání/others 

upon request 
Provozní tlak vzduchu - Oper. air pressure 5,5 – 34 bar 5,5 – 34 bar 7,0 – 34 bar 7,0 – 34 bar 
Hmotnost pístu - Piston weight 13,6 kg 14 kg 19,5 bar 20,4 kg 
Doporučený průměr vrtu - Recommended hole 
size range 

127 – 152 mm 140 – 152 mm 152 – 178 mm 165 – 178 mm 

Minimální spotřeba vzduchu - Minimum air 
volume required 

7 cmm 7 cmm 21 cmm 25 cmm 

Vnitřní průměr pláště (vrtání) – Bore Size 94,2 mm 104 mm 102 mm 121 mm 
Plošky na klíč – Wrench Flats 88,9 mm 88,9 mm 102 mm 102 mm 
Stopka korunky - Shank type QL50 

DHD350 
QL50 QL60 QL60 

K zakoupeným kladivům dodáváme podrobný návod k použití a údržbě v českém jazyce / Detailed user´s guide comes with purchase 
Ceník na vyžádání / Price list on request 

Testování kladiv na vámi vybrané lokalitě nezávazné a zdarma / Test for free by your drillmaster in your project 

Vzhledem k vysokému výkonu kladiva je nutné zajistit KONTINUÁLNÍ PŘIMAZÁVÁNÍ ! / CONTINUOUS  LUBRICATION necessary due to the high 

performance of the hammer! 

4“ a 8“ HP verze vám nabídneme v průběhu roku / 4“ and 8“ models available later this year 

Zajišťujeme bezplatný záruční servis / Free under warranty service. Záruka 1 rok na výrobní vady / 1 year warranty applies.           

                                        


