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Zdvíhacie zariadenie série eT-Hover-loop

Všeobecné informácie
• na otáčanie bremien o 180° pomocou lineárneho pohonu
• pre ploché bremená
• Posúvateľné priečne traverzy
• eT-Hover-loop-500 v celkovej dĺžke od 2 m do 8 m
modulárne rozšíriteľné
• ergonomická ovládacia rukoväť
• max. nosnosť 250 kg - 500 kg

180°

eT-Hover-loop-250

Technické údaje / Údaje objednávky

Vhodné pre
s rozmermi max. D x Š (mm)

eT-Hover-loop-250

eT-Hover-loop-500

HG SF 250 04 290 RL

HG SF 500 04 400 RL

Ploché bremená

Ploché bremená

3500 x2000

14000 x1600

250

500

2000 x 880 x1350

8000 x800 x1670

180°

180°

4x BLSP 290 RL

4x BLSP 400 RL

MP.006

VT 4.8

150

518

Nosnosť (kg)
Rozmery D x Š x V (mm)
Rozsah výkyvu
Prísavky
Vákuová pumpa
Vlastná hmotnosť (kg)

Celková dĺžka: 8000 mm
600 mm

1500 mm

1500 mm

800 mm

1500 mm

1500 mm

600 mm

eT-Hover-loop-500
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Zdvíhacie zariadenie série eT-Hover-loop
Nie zriedka sa bremená dodávajú v rôznej polohe. Pomocou
zariadenia eT-Hover-loop sa môžu celkom jednoducho otočiť
o 180°. Šetrí to nielen silu najmenej dvoch pracovníkov, ktorí
by inak boli potrební na otáčanie, ale aj ich chrbát.

Ak máte otázky, alebo požadujete konkrétnu ponuku, kontaktujte nás, prosím, telefonicky, faxom, alebo e-mailom.

Zariadenie eT-Hover-loop s otáčaním o 180° sa používa vtedy, keď sa musia otáčať ploché bremená do 500 kilogramov.
Pomocou lineárneho pohonu zariadenie natáča rovné, vákuovo tesné platne z plechu, skla, dreva alebo plastu s rozmermi
do 3 500 x 2 000 / 14 000 x 1 600 milimetrov. Priečne traverzy
sú posúvateľné a dajú sa tak prispôsobiť individuálnym požiadavkám.
Základné zariadenie eT-Hover-loop-500 pozostáva
z viacerých častí rozličných dĺžok. Preto sa môže
modulárne rozšíriť z najmenej dvoch metrov do
8 metrov celkovej dĺžky a prispôsobiť tak individuálnym pracovným podmienkam zákazníkov. Ergonomická rukoväť podporuje jednoduchosť ovládania.
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