
Yamamoto Hydrauliska Bergspräckare



Bakgrund och användningsområden
Sprängning eller stora hydraulhammare är de vanligaste metoderna för att ta ut hårt berg för husgrunder, 
vägbygge och tunnlar. Men det blir allt hårdare krav kring sprängning, och det är inte alltid möjligt att 
använda stor hydraulhammare på grund av vibrationer, buller eller helt enkelt för att berget är för hårt. Det 
är i dessa projekt som Yamamotos storkiliga bergspräckare många gånger blir helt avgörande för att 
projektet ska kunna avslutas i tid. Våra maskiner möjliggör effektiv avverkning utan vare sig sprängning, 
vibrationer eller störande ljudnivåer.

Principen bakom Yamamotos bergspräckare bygger på att man med hjälp av hydrauliskt tryck inifrån 
spräcker sten och berg. Det hydrauliska trycket driver ut en kil som är placerad mellan två bleck. Blecken 
pressas isär och pressas mot insidan på ett förborrat hål. När trycket i borrhålet stigit över materialets 
hållfasthet sker klyvningen av materialet. Metoden medför att berget spräcks kontrollerat och helt utan 
vibrationer, stenskott eller buller. Då trycket kommer inifrån berget krävs det avsevärt mindre energi för att 
spräcka berget jämfört med att hamra på utsidan. 

Avståndet mellan borrhålen anpassas efter bergets hårdhet. Därför finns det inga övre gränser på bergets 
hårdhet för vad spräckaren klarar av. Ju hårdare berg desto mindre hålavstånd. 

Spräckaren kan monteras från en vanlig grävmaskin och drivs med grävmaskinens hydraulik. Mad hjälp av 
ett separat hydrauliskt power pack kan men också montera spräckaren från en kranbil eller lyftkran. 

Unika egenskaper
Yamamotos grävmaskinmonterade bergspräckare har utvecklats och förbättrats under de senaste 30 åren 
för att kunna erbjuda överlägsen kvalitet och bästa resultat. De främsta egenskaperna:

Yamamoto Hydrauliska Bergspräckare
Största bergspräckaren för maximal sprängfri avverkning!

• SÄKERHET:  Utgrävningen sker utan sprängämnen, föroreningar eller buller,  
  samt minskar risken för stenkast.

• PRODUKTIVITET: Högsta möjliga produktivitet tack vare den stora kildiametern   
  och höga spräckkraften.

• HÅLLBARHET:  Designen med ett fåtal delar och precisionen i tillverkningen ser  
  till att produkten är både pålitlig och hållbar.

• NOGGRANNHET:  Spräckningens riktning och storlek kan bestämmas i förväg.   
  Detta innebär en större noggrannhet än vid sprängning.

• EFFEKTIVITET:  Tack vare att spräckningen kan göras utan risk för stenkast eller  
  andra risker, kan arbetet utföras utan avbrott för utrymning eller  
  annat.

• ENKELHET:  Väldigt lätt och smidig att använda, vilket minimerar kravet på   
  mycket erfarna operatörer.

• ANPASSNINGSBARHET:  Kan monteras på nästan alla typer av hydrauliska grävmaskiner från 
                                              12 ton och uppåt.
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Skapa en fri yta genom att borra ett antal hål i mitten, botten eller kanten. Borra sedan 
spräckningshål för Yamamoto-spräckaren mellan hålen. Korrekt förborrning innebär 
överlappande hål som utgör broar mellan de två hålen, vilket kommer att bibehålla stenens 
strukturella integritet. Det kan krävas ett speciellt tillbehör på kranen för att genomföra 
förborrningen. Bilden och ritningen nedan visar en enkel variant av borrmönster.

1. Borrning

3. Sekundärbrytning

4. Utlastning

2. Spräckning
Använd en spräckare som är monterad på en på en anpassad vagn med teleskopkran och 
roterare. Börja med hålen närmst den fria ytan och arbeta nerifrån och upp för att få hjälp av 
gravitationen. Spräck i tre steg genom att först föra in halva kilens längd och spräcka, därefter ¾ 
av kilens längd och spräcka, för att till sist fora in hela kilens längd. 

Arbetsförfarande - Horisontell spräckning

Bryt ner den spräckta stenen i mindre bitar genom att använda en hydraulisk vanlig grävmaskin  
med borrverktyg. Arbeta längs med sprickorna som gjorts med Yamamoto-spräckaren.

Använd den metod som är lämplig för projektet, vanligtvis med en vanlig grävmaskin.
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Tekniska specifikationer

Yamamotos bergspräckare har två bleck som förs in i ett 
förborrat hål. En hydraulisk cylinder trycker ut en kil i 
mellan blecken som pressas isär. För att maximera 
spräckarens effektivitet rekommenderar vi att man spräcker 
i tre steg: 

Steg 1: För in halva längden av kilen, och använd 
 Yamamoto-spräckaren för att spräcka.

Steg 2: För sedan in cirka ¾ av kilens längd och spräck  
 på nytt.

Steg 3: För till slut in hela kilen i hålet och spräck en  
 sista gång.

1er paso 2º paso 3er paso
Free face

Modell

Vikt

Borrhålets diameter

Borrhålets djup

Spräckkraft

Spräckningsöppning

Kilens diameter

Kilens längd  (A)

Spräckarens längd  (B)

Cylinderns längd  (C)

Hydrauliskt tryck (min/max)

Hålavstånd

HRB-1000

650 kg

Ø102 mm*

1600 mm

22 MN (2250 ton)

25 mm

Ø95 mm to 110 mm

1150 mm

3000 mm

1850 mm

320/500 bar

500-700mm

 HRB-1700

1500 kg

Ø127 mm

2500 mm

34 MN (3500 ton)

30 mm

Ø120 mm to 160 mm

1850 mm

4300 mm

2450 mm

320/500 bar

700-1000mm

Hur fungerar Yamamotos bergspräckare?

* Finns även med kilar för Ø76 mm borrhålsdiameter som tillval 



1.  Borrning

2. Spräckning

3. Sekundärbrytning

4. Utlastning

Borra hål med Ø102 mm diameter X 1,6 
meter djup för Yamamoto HRB-1000 eller 
Ø127 mm diameter X 2,5 meter djup för 
HRB-1700 med en konventionell borrigg 
eller med grävmaskin med borrverktyg. Vi 
rekommenderar ett förborrat mönster 
med mellan 500-700 mm mellan hålen för 
HRB-1000, och mellan 700-1000 mm för 
HRB-1700, vilket visas i digrammet.

Arbetsförfarande - Vertikal spräckning

För in kilen i hålet, aktivera kilen och spräck stenen. Placera kilen så att den spräcker i  
riktning mot den fria ytan. För att maximera spräckarens produktivitet är det mycket viktigt 
att spräckningen görs mot den fria ytan.

Hamra sönder den spräckta stenen i mindre bitar och ta bort dem med en vanlig 
grävmaskin med hydraulhammare. Genom att ta bort den spräckta stenen kommer den fria 
ytan att hållas nära spräckarens arbetsyta. Sekundärbrytning och spräckning kan göras 

Utbrutna bergmassor förs bort med hydraulisk grävmaskin, hjullastare eller liknande.

HRB-1000
Avstånd  (D) = 500~700mm
Höjd  (P)  = 500~700mm
Vinkel (Ф) = 45~90º

Fri yta

Ф

1.
6m

~2
.5

m

HRB-1700
Avstånd  (D) = 700~1,000mm
Höjd  (P)  = 700~1,000mm
Vinkel (Ф) = 45~90º



Historien om Yamamotos bergspräckare började 1915 när Shuichi Yamamoto startade sin 
tillverkning av reservdelar till borrmaskiner i den lilla bergsbyn Tojo i centrala Japan. Under åren 
som gick utökades tillverkningen till att även innefatta pneumatiska och hydrauliska topphammare. 
Topphammarna levererades på kontraktsbasis till välrenommerade tillverkare av bergborrar, så 
som Atlas Copco och Ingersoll Rand. Idag är Yamamotos topphammare välkända för hög prestanda 
och kvalitet bland användare av Ingersoll Rands borriggar. 

Den första grävmaskinmonterade bergspräckaren från Yamamoto levererades 1981, och sedan dess 
har vi levererat över 200 spräckare över hela världen. Yamamotos spräckare präglas av samma höga 
prestanda och kvalitet som topphammarna. Speciellt kilarna är utmärkande för sin slittålighet och 
flexibilitet då tillverkas genom traditionellt smide och värmebehandling. 

Efter att ha byggt upp en stark hemmamarknad i Japan, etablerades det första internationella 
försäljnings- och distributionskontoret i Singapore under 2010. Det första öppnades Europakontoret 
öppnades i England under 2016. Numera har vi även kontor i Sverige med lagerhållning och 
distribution.

All tillverkning och utveckling av produkterna sker fortfarande i originalfabriken i Tojo i Japan. Detta 
gör att vi kan ha noga kontroll över kvaliteten och kan fortsätta bygga på över 100 års erfarenhet av 
hög kvalitet och prestanda. 

Om Yamamotos bergspräckare

www.yamamotorocksplitter.com

Kontakta oss

Fabrik
Yamamoto Rock Machine Ltd.
Tel : +81 8477 22137
Fax : +81 8477 22140
424-1 Kawanishi, Tojo-Shobara,
Hiroshima- Pref. 729-5125
Japan

Försäljning och distribution i Sverige
Yamamoto Rock Splitter AB
Tel : +46 31-799 91 90
E-post : info@yamamotorocksplitter.com
Mjölkekilsgatan 4
442 66 Marstrand
Sverige

Din lokala återförsäljare:


