Vákuová technika

Vákuová technika na kameň
Pre manipuláciu so žulou, mramorom, obrubníky, atď.
Speedy VS-S

Quick Jet QJ 600

∟ Výr.-č.: 100158

∟ Výr.-č.: 100963

Pomocou pokladacieho zariadenia obsluhovaného 2 pracovníkmi
možno pokladať všetky druhy dosiek rýchlo, bez škár
a predovšetkým bez námahy.
» nosnosť max. 140 kg
» vlastná hmotnosť iba 18 kg vďaka odľahčenej konštrukcii
» na účely špeciálneho využitia je možné vymeniť prísavné taniere
» enormne rýchle vytvorenie podtlaku (0,5 sek.)
» individuálne nastavenie a ľahký transport
» 2 krátke rukoväte uľahčujú manipuláciu
» silné dúchadlo nasaje aj silne porézny doskový materiál,

Vďaka enormnému saciemu výkonu silného dúchadla, je možno prisávať
tiež veľmi silno pórovitý materiál.
» nosnosť max. 600 kg
» pevne zabudovaný prísavný tanier ESP 120-38/38 (nosnosť 120 kg)
» prepojovací kábel so zapínačom/vypínačom pri zástrčke (bez generátora)
» miesto pre generátor v konštrukcii rámu
Funkcia dúchadla pomocou generátora
Konštantný výkon generátora min. 1600 W za použitia modernej
technológie, ako napr. SE Honda EÚ 20 i alebo SE Kipor IG 2000

pohon permanentné 230V

SH 1000

SH 2500

MG 750

MG 1200

∟ Výr.-č.: 100371 Benzin

∟ Výr.-č.: 100565 Benzin

∟ Výr.-č.: 101537

∟ Výr.-č.: 101538

∟ Výr.-č.: 100372 Elektro

∟ Výr.-č.: 100194 Elektro

» nosnosť max. 1.000 kg
» elektrický alebo benzínový motor
» vlastná hmotnosť 90 kg
» vycentrované uchytenie bremena vďaka
dvom rôznym bodom závesu

» nosnosť max. 2.500 kg
» elektrický alebo benzínový motor
» vlastná hmotnosť 100 kg
» rýchloupínací uzáver pre
rôzne prísavné taniere

» nosnosť max. 1.500 kg
» rozpätie od 0 - 750 mm
» dĺžka čeľuste 420 mm/
hĺbka uchopenia 255 mm
» vlastná hmotnosť 85 kg
» dotyková plocha čeľuste chránená gumou

» nosnosť max. 1.500 kg
» rozpätie od 200 - 1.200 mm
» dĺžka čeľuste 420 mm/
hĺbka uchopenia 255 mm
» vlastná hmotnosť 105 kg
» dotyková plocha čeľuste chránená gumou
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