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Vákuumos emel ı VacuMaster 
 
 

A VacuMaster vákuumos emelı kiválóan alkalmas max. 2000 kg-os munkadarabok 
mozgatására. A teher megtartása a vákuum segítségével történik. A teher biztonságos 
emelését egy láncos emelı végzi. Az emelı legjelentısebb tulajdonságai a 
megbízhatóság és a robusztus felépítés.  

 

A modulos rendszernek köszönhetıen a Basic és a Comfort sorozat vákuumos 
emelıi az igényeknek megfelelıen alakíthatók. 

 

Modulos rendszer 

 

 
 
 

VacuMaster vákuumtöml ıs emelı elınyei: 
• Variálható modulos rendszer 
• Vákuumelıállítás: elektromos vagy pneumatikus 
• Szívófej egyszerő csatlakoztatása 
• Hosszanti tartórúd (tároló és elosztó egyben) 
• Elektronikus vészjelzı berendezés 
• Attraktív és kompakt design 
• Comfort kezelıszervbe épített vezérlés (vákuumos és láncos emelı) 
• Opció: láncos emelı frekvenciaszabályzóval 

 

 

 

max. 750 kg

Kezelıszerv - 2 kivitel 
- VacuMastre Basic 
- VacuMaster Comfort 

Alapmodul beépített funkciókkal  
- Az elemeket robusztus 

lemezburkolat védi 
- A könnyen leolvasható kijelzık 

egyszerő kezelést tesznek 
lehetıvé 

- Szennyezıdés-érzékenysége 
alacsony 

Daruk és darurendszerek 
- Igényekhez igazított modulos 

rendszerelemek 
- Az alumínium darusínen  

tökéletes a futás 

max. 250 kg   max. 500 kg 

Elektromos láncos emelı  
- A vákuumos megfogót a  láncos 

emelı biztonságosan emeli és 
süllyeszti 

- A Schmalz láncos emelı 
optimalizálva lett a VacuMaster 
emelıhöz  

- Opció: frekvenciaszabályzás 



Ihr Kontakt 
JOULEING Kft. 

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

info@jouleing.hu 
www.jouleing.hu 

 

Vákuumos emel ı VacuMaster  

 

Felhasználói el ınyök:  
• Ergonómikus kialakítású, optimálisan elhelyezett kezelıszervek (Basic/Comfort) 
• Gyors, kíméletes árumozgatás és egy személy által végzett magas termelékenység  
• A biztonságos munkavégzést a nagy szívófelület és az elektronikus vészjelzı berendezés 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 

 

Ergonómikus kezel ıszervek 
A VacuMaster vákuumos emelı két típusú kezelıszervvel szállítható. 

Mőszaki kialakítás 

 

 

 

 

 

 
Széles szívófej -skála  

A munkadarab alábbi jellem-
zıi alapján kell kiválasztani: 
- súly 
- méret 
- felület 

 Alu hosszanti tartórúd 
A beépített vákuumtároló és 
-elosztó gyors szívást bizto-
sít. 
Áramszünet esetén is 
biztonságos 
Beépített vacuum-elosztó és 
kompakt forma 
Nem rozsdásodik 

 Mőanyag csatlakozóelemek 
Keresztrúd és szívófejek 
egyszerően eltolhatóak 
Kis önsúly 
Ellenırzött mőködés és  
magas megbízhatóság 

Elektronikus lineáris hajtás  
Fokozatmentes és gyors 
billentés 90° vagy forgatás 
180° 
Kompakt kialakítás, alacsony 
építési magasság 
Áramszünet esetén is 
megtartja a pozíciót 
Teherbírás max. 500 kg 

 

 

 

 

VacuMaster Basic 
• Ergonómikus kezelıkar 
• Biztonsági kézi reteszelı a hibás kezelés 

kiküszöbölése érdekében 
• Egyszerő kezelés, akár munkavédelmi kesztyőben is 
• A láncos emelı vezérlıje a kezelıkarra rögzíthetı 
• Teherbírás max. 750 kg 

 VacuMaster Comfort 
• A kezelıkaron az összes funkció vezérlıje ergonómikusan 

van elhelyezve. 
• Beépített vezérlés: 

- vákuum: BE/KI 
- láncos emelı: FEL/LE 
- munkadarab billentése / forgatása  90°/180°     

• Egyszerő kezelés, akár munkavédelmi kesztyőben is 
• Biztonsági, 2-kezes vákuum-kikapcsolás 
• Teherbírás max. 750 kg 

 


