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Hydraram FX- och FX-PRO serien är resultat av en långvarig produktutveckling. I den kombineras maksimal 
effektivitet och produktion med små investerings- och underhålsskostnader. 

Hydraram slaghammare är planerad att vara så enkel som möjligt och så stark som möjligt. I hammaren har 
man minimerat de rörliga delarna och via det fått fram en väldigt högklassig produkt som har fått bra 
kundrespons. 

Hydraram slaghammare är konstruerad att användas till olika ändamål. Det här är alltså rätt produkt till 
proffessionellt bruk i alla situationer. I hammaren har man redan i tiotals år använt väldesignade 
tryckackumulatorer som i stort sätt är större än konkurrenternas ackumulatorer. Även stödholkarna är väldigt 
hållbara, så man besparas onödig underhåll. 

Till Hydrarams filosofi hör att kunna leverera ett perfekt paket som standard. Ett paket som man kan lita på. Till 
standardpaketet hör alltid: 

- Ljud- och stötdämpad struktur 
- Luftventil för undervattensarbete 
- Ventiler till centralsmörjsystemet 

I vårt sortiment har vi hammare till 150 tons grävmaskiner. Våra hammare använd globalt i både mindre 
maskiner och i större maskiner som kräver mer kraft. 

En fördel med Hydraram hammare är även kort leveranstid eftersom hammare av olika storlekar finns på 
lager i Holland. Detta p.g.a. stor efterfrågan och nöjda kunder. Hydraram slaghammare är väldigt populära i 
många länder och populariteten växer med hög fart. 

FÖRDELAR: 

+  Pålitlighet (Få rörliga delar) 
+  Komfort 
+  Väldigt låga användnings- och underhållskostnader 
+  Effektiv slagkraft 
+  Bra kundrespons 
+  Snabb leverans 
+  Till pro- modellerna finns att fås tilläggsdelar som möjliggör undervattensarbete. 
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FX-Pro slaghammare: 

- Automatisk smörjning 
- Automatisk stopp 
- Dammbekämpning 
- Kraftreglering 
- Ljuddämpning som dämpar ljud utifrån
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