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Všeobecné informácie

Technické údaje

• na manipuláciu s hladkými, nahrubo narezanými, nerovnými alebo
vlnitými povrchmi ako rezané a konštrukčné drevo, hobľovaný,
lepený a doskový tovar, palety a časti dební alebo dosky z kovu,
keramiky plastov alebo kameňa
• použiteľná tiež pri trhlinách, otvoroch po hrči alebo veľmi
poškodených, drsných povrchoch
• konštrukcia nenáročná na servis a údržbu
• pre použitie na pílach a v drevárskom a nábytkárskom
priemysle
• kompaktná konštrukcia a malá celková hmotnosť
umožňuje použitie s priemyselnými robotmi a portálmi

Štandardné rozmery sacej skrine

• prepracovaná technika ventilov umožňuje mnohonásobné
použitie pre rôzne rozmery a materiály

Štandardné šírky (mm):			
• 80
• 120
• 150
• 200

• vyhotovená z hliníkových nosných profilov
• dodáva sa v rôznych veľkostiach
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(ďalšie rozmery na požiadanie)
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Štandardné dĺžky (mm): • 620
• 850
• 1050
• 1250
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eT-Gripper materiál nasávacích rohožiek
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• Penový kaučuk z EPDM (etylén -propylén -dién kaučuk)
je k dispozícii v rôznych kvalitách s otvorenými,
polouzavretými a zavretými komorami
• eT-Gripper sú väčšinou vybavené s EPDM s
polouzavretými komorami
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• eT nasávacie rohožky sú čiastočne tiež so samolepiacou
fóliou na rýchlu výmenu v prípade opotrebovania
• Hrúbka materiálu od 10-30 mm a pre zákazníka špecifické
rozloženie otvorov poskytuje správne riešenie pre každý
prípad použitia
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1. ľahký kovový profil s dvomi hornými drážkami a vždy
s jednou bočnou drážkou
2. koncové uzávery

6. nosný plech ventilov
7. nasávací plech s nasávacou rohožkou (dole)
a tesniacou rohožkou (hore)

3. hadicová vsuvka (počet sa môže meniť)
4. systém skrutiek na otváranie a zatváranie nasávacej
skrine (počet sa môže meniť)
5. vákuomer (opcia)
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Ak máte otázky, alebo požadujete konkrétnu ponuku, kontaktujte nás, prosím, telefonicky, faxom, alebo e-mailom.

euroTECH Vertriebs GmbH

Dammstr. 1
72351 Geislingen
NEMECKO
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Fax:
E-Mail:
Internet:
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