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Podnośnik serii eT-Hover-loop

Informacje ogólne
• do obracania ładunków o 180° za pomocą napędu liniowego
• do płaskich ładunków
• przesuwane belki poprzeczne
• możliwość modułowej rozbudowy eT-Hover-loop-500
w zakresie długości całkowitej od 2 m do 8 m
• ergonomiczny uchwyt obsługowy
• maks. nośność 250 kg - 500 kg

180°

eT-Hover-loop-250

Dane techniczne / Dane zamówieniowe

eT-Hover-loop-250

eT-Hover-loop-500

HG SF 250 04 290 RL

HG SF 500 04 400 RL

płaskie ładunki

płaskie ładunki

3500 x2000

14000 x1600

250

500

2000 x 880 x1350

8000 x800 x1670

180°

180°

4x BLSP 290 RL

4x BLSP 400 RL

pompa próżniowa

MP.006

VT 4.8

masa własna (kg)

150

518
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nośność (kg)
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600 mm
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eT-Hover-loop-500
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Podnośnik serii eT-Hover-loop
Ładunki dostarczane są często w ułożeniu innym od docelo- Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebujecie konkretnej
wego. Za pomocą eT-Hover-loop można je z łatwością ob- oferty prosimy o kontakt tel, Fax lub e-mail.
rócić o 180°. Nie tylko pozwala to zaoszczędzić siły dwóch
pracowników, którzy musieliby ręcznie odwracać ładunek, ale
również chroni ich plecy.
Obracarka o 180° eT-Hover-loop przeznaczona jest do obracania płaskich ciężarów o masie do 500 kg. Z użyciem napędu liniowego urządzenie obraca równe, próżnioszczelne płyty
z blachy, szkła, drewna lub tworzyw sztucznych, o wymiarach
maks. 3500 x 2000 / 14000 x 1600 mm. Belki poprzeczne
urządzenia są przesuwne, co umożliwia dostosowanie ich położenia do konkretnych zadań.
Urządzenie bazowe eT-Hover-loop-500 składa się
z kilku elementów o różnych długościach. Dzięki
temu można je rozbudowywać modułowo w zakresie długości całkowitej od 2 do 8 metrów,
a przez to dostosowywać do indywidualnych
wymagań klienta. Wygodę obsługi zwiększa
ergonomiczny uchwyt.
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