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Vákuumtöml ıs emelı Jumbo 
 
A Jumbo vákuumtömlıs emelı kiválóan alkalmas max. 300 kg-os munkadarabok gyakori 
és gyors emelésére és mozgatására. A teher megtartása és mozgatása kizárólag a 
vákuum segítségével történik. A modulos rendszernek köszönhetıen a vákuumtömlıs 
emelık az igényeknek megfelelıen alakíthatók. 

 

Modulos rendszer 

 

Jumbo vákuumtöml ıs emelı elınyei: 
• Teherbírás 20 – 300 kg 
• Nagyteljesítményő, közvetlenhajtású fúvó 
• Egyéb vákuum-elıállítás: ejektor (pneumatikus) 
• Hosszú élettartamú emelıtömlı 
• ATEX kivitelben is rendelhetı (1/21, 2/22) 
• Optimálisan megtervezett komplett darurendszer 
• Szervízhálózat 

 

Felhasználói el ınyök:  
• Ergonómikus kialakítású, egyszerő kezelıszervek (Flex/Ergo/Sprint) 
• Gyors, kíméletes árumozgatás és egy személy által végzett magas termelékenység  
• A biztonságos munkavégzést a beépített visszacsapószelep és a szívófejek felületi kialakítása teszi lehetıvé 
• A modulos kialakításnak köszönhetıen rugalmasan, igény szerint alakítható – szívófejek, tartozékok széles 

választéka 
• A kiváló minıségő anyagok felhasználása és a 2 év garancia biztonságos beruházást eredményez 

 

max. 300 kg

Emelıegység 
- Max. teherbírás 300 kg 
- Hosszúság alapkivitelben 

1.700 mm és 2.100 mm  

Kezelıszerv - 3 kivitel 
- JumboErgo 
- JumboFlex  
- JumboSprint 

Megfogók  
A feladathoz illı széles kínálat 

Vákuum elıállítása 
- szivattyú 
- ejektor 
- vákuumfúvó  

Tartozékok: 
- Rögzítı daruoszlopra 
- Hangtompító box (72 dB(A)-

rıl 65 dB(A)-re csökkenti a 
zajszintet) 

Daruk és darurendszerek 
- Igényekhez igazított 

modulos rendszerelemek 
- Az alumínium darusínen  

tökéletes a futás 



Ihr Kontakt 
JOULEING Kft. 

1201 Budapest, Alsóteleki u.42. 
Tel: 70/336-4032,  70/413-4199 

info@jouleing.hu 
www.jouleing.hu 

 

Vákuumtöml ıs emelı Jumbo 
 

Ergonómikus kezel ıszervek 
A kezelıszerv típusát a teher fajtája és mozgatása határozza meg. 

 

Cserélhet ı megfogók 
A Jumbo vákuumtömlıs emelık gyorscsatlakozóval is rendelhetık. A gyorscsatlakozó segítségével a megfogók 
gyorsan, szerszám nélkül cserélhetık. A tömlıs emelıkhöz számos megfogó típus csatlakoztatható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egyszerő 
megfogó 

 Duplafejes 
megfogó FM 

 Duplafejes 
megfogó 

 Négyfejes 
megfogó 

 Kör szívófej  Duplafejes 
megfogó 

 

Tartozékok 

 

 

 

JumboErgo 
• Nagy terjedelmő, könnyő és nehéz 

terhek mozgatásához is alkalmas 
• Vezérlés szabályozókarral (motor-

gázkarhoz hasonlóan); teher 
süllyesztése mint a „gázadás“, 
 teher emelése mint a „gáz elvétele“ 

• Munkadarab mérete:  
max. 4.000 x 2.000 mm 

• Teherbírás max. 300 kg 

 JumboFlex 
• Pontos, ergonómikus, egykezes 

kezelés beépített vezérléssel. Jobb- 
és balkezesek számára is könnyő 
felhasználást biztosít. 

• Gyorscsatlakozóval alapkivitelben is. 
• Munkadarab mérete:  

max. 2.000 x 1.000 mm 
• Teherbírás max. 35 kg 

 JumboSprint 
• Nehéz, kismérető terhek pontos, finom 

mozgatása nehéz körülmények között 
• Teher süllyesztése a kar lenyomásá-

val, emelés a kar felhúzásával történik. 
• Munkadarab mérete:  

max. 4.000 x 1.000 mm 
• Teherbírás max 300 kg 

 

 

 

 

 
Pneumatikus billent ı PSE 
• Zökkenımentes billentés 90° 
• Kompakt kialakítás, alacsony építési 

magasság 
• Sőrített levegı kimaradása esetén 

megtartja a pozíciót. 
• Teherbírás max. 120 kg 

 Távvezérlés SRC 
• Vákumszivattyú „Ki/Be“-kapcsolása 

közvetlenül a kezelıszerven történik 
• Az SB-V tip. vákuumfúvó 

frekvenciájának szabályzása 
• Adófrekvencia 868 MHz 

 JumboErgo hosszabb kezel ıkar 
• Nagyobb magasságokhoz 
• Opció: reteszelıvel, a kezelıkar 

rögzítése érdekében 


