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Vákuumos kézi emel ık 
Fém munkadarab ergonómikus mozgatása lézervágó géphez 

 
A kép illusztráció 

 

Felhasználási terület 
• Fém munkadarabok VacuMaster Basic vákuumos emelıvel (max. 500 kg) történı 

ergonómikus mozgatása lézervágó- vagy egyéb fémipari géphez.  

• Az alumínium sínnel szerelt oszlopos forgódaruval a nehéz munkadarabok mozgatása és 
pozícionálása is gyerekjáték. 

• Sima, olajos, nagy kiterjedéső, min. 0,5 mm vastagságú fémlemezek mozgatása 

 

Elınyök 
• Gyors, kíméletes árumozgatás és egy személy által végzett magas termelékenység  

• Ergonómikus kialakítású, könnyen és biztonságosan kezelhetı markolat 

• Hátkímélı munkavégzés, növekvı motiváció  

• Optimálisan megtervezett komplett rendszer 

• Gyorsan megtérülı beruházás 

 

Komplett rendszer  

VacuMaster Basic lemezekhez 3 x 1,5 m, teherbírás 500 kg, 
Láncos emelıs és oszlopos forgódaru, gémhosszúság 5 m  

 

max. 500 kg
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Vákuumos kézi emel ık 
Fém munkadarab ergonómikus mozgatása lézervágó géphez 

Szállítási terjedelem 
• VacuMaster Basic 500 vákuumos emelı 6 állítható szívófejjel, nagyteljesítményú vákuumszivattyú, beépített 

vákuum-tároló és számos biztonsági berendezés 

• Oszlopos forgódaru SK, kiváló minıségő 2-sebességes láncos emelı, beépített védıkapcsolóval, rögzítı 
dübelekkel  

 

Mőszaki adatok 

Megnevezés Adatok 

Teherbírás 500 kg 

Munkadarab mérete max. 3000 x 1500 x 12 mm (acél) 

Max. rakatmagasság 1.500 mm 

Vákuumszivattyú és a láncos emelı teljesítménye 0,37/1,45 kW 

Darugém hossza 5.000 mm 

Daru építési magassága 3.635 mm (min. belmagasság 3.800 mm) 

Daru hatósugara 270° 

További mőszaki paraméterek ajánlatkérésre 

 

Szerelés és telepítés 

• Egyszerő összeszerelés, mivel elektromos csatlakoztatás és a daruoszlop talajhoz történı rögzítése szükséges  

• Szerelési idı: kb. 5 óra 

• Betonalap minıségi követelmény: C 20/25, betonvastagság min. 200 mm 

• Elektromos csatlakoztatás: 400 V 50 HZ AC3 (egyéb feszültség- vagy frekvencia-igények ajánlatkérésre) 

 

Árak és szállítási feltételek 

• Ár érvényessége:  31.12.2012. 

• Feltételek:    Ügyfélhez leszállítva, csomagolással 

• Szállítási határidı:  rendeléstıl számított kb. 4 hét 

• Szállítási méretek: 

1 raklap 250 x 120 x 90 cm,  150 kg 
1 db  370 x 86 x 86 cm,  340 kg 
1 db  510 x 25 x 25 cm,  45 kg 

 

 

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!  


