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1 obejmuje wybijaki    #25291 
2 obejmuje wybijaki  #25291, #25292, #25293, #25220, #25225, #25290 

#250501	 Młot		Multi-Head™	waga	4	kg,	30”	(76cm)
#250522 Kompaktowe narzędzie o długości 30”, 
 idealny do prac w ciasnych przestrzeniach

#260501	 Młot		Multi-Head™	waga	5,9	kg,		46”	(117cm)
#260522 Idealny do większości zastosowań standardowych

#280501	 Młot		Multi-Head™BMF,	waga	6,35	kg,	30”	(76cm)
#280522  Większa średnica serii BMF w połączeniu z kompaktową    
 długością 30”umożliwia stosowanie narzędzia w ciasnych   
 przestrzeniach zapewniając przyłożenie maksymalnej siły

#290501	 Młot		Multi-Head™BMF,	waga	9,5	kg,	46”	(117cm)
#290522 Narzędzie dłuższe i cięższe zapewniające 
 przyłożenie maksymalnej siły do najcięższych zastosowań

Młoty Multi-Head™

#25120 - 38”(96cm)	 Wytrzymała	torba	narzędziowa
#25121 - 52”(132cm) z kieszeniami wewnętrznymi

Chroniony kilkoma patentami USA. Kolejne procedury patentowe w trakcie.

Wybijak	sworzni	o	średnicy	1/2”
#25220
Zalecany dla sworzni i śrub o średnicy 
powyżej 1/2”(13mm) do maks. 7/8” 
(22mm)

Widełki	do	demontażu	złączy	
przegubowych/kulowych

11/16”(17,5mm)		15/16”(23,5mm)
#25211                 #25212
1	1/8”(28,5mm)		1	7/16”(36,5mm)
#25213                 #25214

Dłuto	proste
#25325
Uniwersalne narzędzie 
przeznaczone do rozdzielania 
części i prostowania stali 
z maksymalną siłą uderzeniową

Wybijak	tulei/łożysk/uszczelnień
#25320
Wykorzystanie wyjątkowej siły 
młota Slide Sledge® Multi-Head™ 
do wybijania ciężkich tarcz.
(nie obejmuje tarcz)

Adapter	do	montażu/demontażu	
tulei		#25321
Za pomocą tej końcówki można 
montować bieżnie, łożyska 
i uszczelnienia Można dodać tar-
cze wybijaka na końcówkę złączki 
w różnych kombinacjach.
Pasuje do tarcz z typowym 
otworem środkowym o średnicy 
9/16”(14,3mm) do 3/4”(19mm) 
wysokości. (nie obejmuje tarcz)

Adapter	do	montażu	tulei 
i	łożysk		#25322
Prawidłowy montaż tulei będzie 
łatwy i szybki za pomocą tej 
końcówki. Pasuje do wybijaków 
o typowym otworze środkowym 
o średnicy 3/4”(19mm) do 
7/8”(22,2mm) wysokości. 
(nie obejmuje wybijaków)

Łyżka	do	zdejmowania	opon
Duża #25350
Duża łyżka posiada główkę 
o szerokości 2 7/8”(73mm) 
Mała #25351
Mała łyżka posiada główkę 
o szerokości 2 1/4”(57mm) 

Końcówka	do	kluczy 
podbijakowych
Duża  #50001
Wymiar wewnętrzny 2,1”(53mm)
Mała #500002
Wymiar wewnętrzny 1,6”(30mm)

Końcówki	do	demontażu 
sworzni	zębów	łyżek
Średnica	3/8”	#25300 (9,5mm)
Średnica	1/2”	#25280 (12,7mm)
Średnica	3/4”	#25261 (19mm)

Końcówki	do	montażu 
sworzni	zębów	łyżek
Średnica	3/8”	#25310 (9,5mm)
Średnica	1/2”	#25270 (12,7mm)
Średnica	3/4”	#25260 (19mm)

Przedłużka	młota
#400100
Końcówka zapewnia równe 
spasowanie i uderzenie 
we wszystkie wypustki lub 
skrzydełka

Końcówka	górnicza
#213661
Idealna do demontażu wszyst-
kich zębów na urządzeniach 
górniczych przeznaczonych do 
pracy ciągłej

Końcówka	dłutowa	(zakrzy-
wiona)
#25240
Końcówka 1 3/8”(35mm) jest 
idealna do kruszenia stwardnia-
łego gruzu i cięcia metalowych 
śrub, sworzni i nitów do maks. 
3/8”(10mm) gat. 8

Końcówka	do	zrywania	zębów
#25340
Usuwa zęby wertykulatora 
u większości wyrównywarek 
mechanicznych.

Wybijak	sworzni	o	średnicy	7/8”
#25225
Zalecany dla sworzni o średnicy 
powyżej 7/8”(23mm) do maks. 1 
1/4”(31,5mm)

Wybijak	sworzni	o	średnicy	1	1/4”
#25290
Zalecany dla sworzni o średnicy powy-
żej 1 1/4”(32mm) do maks. 2” (51mm)

Wybijak	sworzni	o	średnicy	2”
#25291
Zalecany dla sworzni o średni-
cy powyżej 2”(51mm)do maks. 
2,5”(63mm)

Wybijak	sworzni	o	średnicy	2	1/2”
#25292
Zalecany dla sworzni o średnicy 
powyżej 2,5”(61mm) do maks. 
3”(76mm)

Wybijak	sworzni	o	średnicy	3”
#25293
Zalecany dla sworzni o średnicy 
powyżej 3”(77mm) do maks. 
4”(100mm)

Zestaw	3	końcówek	do	demontażu	
złączy	przegubowych/kulowych
#25209
Przystawka Slide Sledge® i widełki 
11/16”(7,5mm), 15/16”23,5mm), 
1 1/8”(28,5mm)

Adapter	do	widełek	do	demontażu	
złączy	przegubowych/kulowych
#25210
Umożliwia mocowanie wszystkich 
widełek Slide Sledge® oraz większości 
widełek dostępnych obecnie na rynku

Ciężarek	2,7	kg	na	uchwyt
#1001001
Zwiększa siłę uderzenia młota Slide 
Sledge® można go stosować z każdym 
z czterech młotów dzięki nagwintowa-
nej końcówki uchwytu młota

Pasuje do 
wybijaków 
z typowym 
otworem 
o średnicy 
3/4”

Pasuje 
do tarcz z 
typowym 
otworem 
o średnicy 
9/16”

Pasuje 
do tarcz z 
otworem 
o średnicy 
1/4”, 
średnica 
zewn. 
ponad 1 
1/4”

www.rima-polska.pl

Generalny dystrybutor

MŁOT Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI
...TAM, GDZIE TEGO

POTRZEBUJESZ!



WIELOFUNKCYJNE KOŃCÓWKI WYMIENNE DLA WSZELKICH ZASTOSOWAŃ

ZOGNISKOWANY RUCH LINIOWY O SILE 103 MPa DLA PRECYZYJNEGO SKIEROWANIA UDERZENIA

MŁOT Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI
BEZPIECZNIEJ, SZYBCIEJ I ŁATWIEJ

Konserwacja wagonów

BEZPIECZEŃSTWO
Eliminuje trzymanie 
w rękach dłuta lub
wybijaka

Możliwość dostosowania młota do
KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ
dzięki szerokiej gamie wymiennych
końcówek.

Liniowy ruch młota Slide Sledge skupia energię dla PRECYZYJNEGO
UDERZENIA bez obawy o niebezpieczne, chybione i niecelne uderzenia.
Dzięki mocy i dokładności młota Slide Sledge wybijanie sworzni i wszelkie
inne ciężkie prace obsługowo-remontowe są bezpieczniejsze, wykonywane
szybciej i łatwiej.

JEDEN CZŁOWIEK, JEDNO NARZĘDZIE –
Potężne narzędzie, jakim jest młot Slide Sledge
Multi-Head Hammer ogranicza niebezpieczne 
i czasochłonne prace z użyciem młota i dłuta.

WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ
Liniowe uderzenie zamiast mało 
wydajnego ruchu
zamaszystego

MNIEJ PRZESTOJÓW
Silne i precyzyjne
uderzenie bez
niecelnych uderzeń

WYJĄTKOWA MOC
Łatwo przenosi uderzenie
o sile 103 MPa

LEPSZA WYDAJNOŚĆ
Teraz jeden człowiek
wykonuje pracę dwóch ludzi

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Szybka wymiana końcówek 
dla konkretnego zadania

Maszyny górnicze Ciężki sprzęt Sprzęt wojskowy Pojazdy / wózki Konserwacja i remonty

Chronione patentem USA. Kolejne procedury patentowe w toku.


