Vakuová technika

Vakuová technika na kámen
Pro manipulaci se žulou, mramorem, obrubníky, atd.

Speedy VS-S

Quick Jet QJ 600

∟ ∟Art.-Nr.: 100158

∟ ∟Art.-Nr.: 100963

Pomocí pokládacího zařízení obsluhovaného 2 pracovníky lze pokládat všechny druhy desek rychle, beze spár a především bez námahy.

Díky enormnímu sacímu výkonu silného silného dmychadla, je možno přisávat
také velmi silně pórovitý materiál.

»» nosnost max. 140 kg
»» vlastní hmotnost pouze 18 kg díky odlehčené konstrukci
»» pro účely speciálního využití lze vyměnit přísavné talíře
»» enormně rychlé vytvoření podtlaku (0,5 sek.)
»» individuální nastavení a snadný transport
»» 2 krátké rukojeti usnadňují manipulaci
»» silné dmychadlo nasaje i silně porézní deskový materiál,
pohon permanentní 230V

»» nosnost max. 600 kg
»» pevně zabudovaný přísavný talíř ESP 120-38/38 (nosnost 120 kg)
»» propojovací kabel se zapínačem/vypínačem u zástrčky (bez generátoru)
»» místo pro generátor v konstrukci rámu
Funkce dmychadla pomocí generátoru
Konstantní výkon generátoru min. 1600 W za použití moderní technologie, jako
např. SE Honda EU 20 i nebo SE Kipor IG 2000

SH 1000

SH 2500

MG 750

MG 1200

∟ ∟Art.-Nr.: 100371 Benzin

∟ ∟Art.-Nr.: 100565 Benzin

∟ ∟Art.-Nr.: 101537

∟ ∟Art.-Nr.: 101538

∟ ∟Art.-Nr.: 100372 Elektro

∟ ∟Art.-Nr.: 100194 Elektro

»» nosnost max. 1.000 kg
»» elektrický nebo benzínový motor
»» vlastní hmotnost 90 kg
»» vycentrované uchycení břemene díky
dvěma různým bodům závěsu

»» nosnost max. 2.500 kg
»» elektrický nebo benzínový motor
»» vlastní hmotnost 100 kg
»» rychloupínací uzávěr pro
různé přísavné talíře

»» nosnost max. 1.500 kg
»» rozpětí od 0 - 750 mm
»» délka čelisti 420 mm /
hloubka uchopení 255 mm
»» vlastní hmotnost 85 kg
»» dotyková plocha čelisti chráněna gumou

»» nosnost max. 1.500 kg
»» rozpětí od 200 - 1.200 mm
»» délka čelisti 420 mm /
hloubka uchopení 255 mm
»» vlastní hmotnost 105 kg
»» dotyková plocha čelisti chráněna gumou
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