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Подемно устройство от серията eT-Hover-loop

Обща информация
• за обръщане на товари на 180° с помощта на линейно
задвижване
• за плоски товари
• Регулируемо напречни траверси
• eT-Hover-loop-500 може да се удължава модулно
с обща дължина от 2 m до 8 m
• ергономична ръкохватка за управление
• макс. товароподемност 250 kg - 500 kg

180°

eT-Hover-loop-250

Технически данни / Данни за поръчка

eT-Hover-loop-250

eT-Hover-loop-500

HG SF 250 04 290 RL

HG SF 500 04 400 RL

плоски товари

плоски товари

3500 x2000

14000 x1600

Товароподемност (kg)

250

500

Размери Дx Шx В (mm)

2000 x 880 x1350

8000 x800 x1670

Диапазон на накланяне

180°

180°

4x BLSP 290 RL

4x BLSP 400 RL

MP.006

VT 4.8

150

518

Подходящо за
с макс. размери Дx Ш (mm)

Смукателни плочи
Вакуумна помпа
Собствено тегло (kg)

Обща дължина: 8000
600 mm

mm
1500 mm

1500 mm

800 mm

1500 mm

1500 mm

600 mm

eT-Hover-loop-500
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Подемно устройство от серията eT-Hover-loop
Нерядко се доставят товари с различна ориентация. С
eT-Hover-loop те могат лесно да се завъртят на 180°. Това
не само спестява силите на най-малко двама служители,
които биха били необходими за завъртането, но и предпазва гърбовете им.

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

Устройството за завъртане на 180° eT-Hover-loop се използва, когато трябва да се завъртят плоски товари до
500 килограма. С помощта на линейно задвижване уредът
накланя равни, позволяващи захващане с вакуум, плоскости от ламарина, стъкло, дърво или пластмаса с размери
до 3500 x 2000 / 14000 x 1600 милиметра. Напречните траверси могат да се регулират и по този начин да се адаптират според индивидуалните изисквания.
Основното устройство на eT-Hover-loop-500
се състои от множество компоненти с различни дължини. Освен това то може да се
удължи модулно от най-малко два метра
обща дължина до 8 метра и по този начин да се адаптира според индивидуалните работни условия на клиента.
Ергономичната ръкохватка повишава
лекотата на употреба.
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