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Смукателна кутия серия eT-Gripper

Обща информация

Технически данни

• за обработка на гладки, нерендосани, неравни и вълнообразни
повърхности, като бичен и строителен дървен материал, рендосани, лепени и панелни материали, палети и части за сандъци
или плоскости от метал, керамика, пластмаса или камък
• може да се използва и при пукнатини, чепове или силно
повредени, грапави повърхности
• конструкция, позволяваща лесен ремонт и техническо
обслужване
• специално приспособена за употреба в дъскорезници
и в дървообработващата и мебелната промишленост
• компактна конструкция и малко общо тегло позволяват
употреба с промишлени роботи и портали

Стандартни размери за смукателни кутии
Стандартни ширини (mm):		
• 80
• 120
• 150
• 200

• усъвършенствана клапанна технология позволява
разнообразна употреба за различни размери и материали
• изработена от алуминиев профил, произведен чрез
непрекъснато леене

(други размери при запитване)

Стандартни дължини (mm): • 620
• 850
• 1050
• 1250

• може да се достави в различни размери
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Материал на смукателната подложка eT-Gripper
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• Съществуват различни видове микропореста гума
от EPDM (етилен-пропилен-диенов каучук) – с отворена,
полузатворена и затворена клетъчна структура
• eT-Gripper се облицоват най-често с EPDM с
полузатворена клетъчна структура
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• eT смукателни подложки се предлагат частично и със
самозалепващо фолио за бърза смяна при износване
• Дебелини на материала 10 – 30 mm и отговарящи на
изискванията на клиента разположения на отворите
осигуряват правилното решение за всеки случай на
приложение
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1. пестящ материал профил от лек метал с два
горни канала и по един страничен канал
2. крайни капачки
3. съединителни накрайници за маркуч (броят
може да варира)

5. вакуумметър (опция)
6. носеща планка за клапан
7. смукателен панел със смукателна подложка
(отдолу) и уплътнителна подложка (отгоре)

4. резбова система за отваряне и затваряне на
смукателната кутия (броят може да варира)

www.euro-tech-vacuum.com
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Foto: WINTERSTEIGER / VAP

Смукателна кутия серия eT-Gripper

При въпроси и нужда от конкретна оферта, моля свържете
се нас чрез телефон, Факс или чрез е-мейл.

euroTECH Vertriebs GmbH
Dammstr. 1
72351 Geislingen
ГЕРМАНИЯ

Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
Интернет:

Art.-Nr.: FLY.13.2017.V1.bg

+49 7433 90468-0
+49 7433 9 0468-13
info@euro-tech-vacuum.de
www.euro-tech-vacuum.com

EVROTECH EOOD, DISTRIBUTOR
Телефон:
+359 2 973 36 60
Факс:
+359 2 971 22 88
E-mail адрес: office@evrotech.bg

