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Zvedací zařízení eT-Hover-univac

Zvedací zařízení eT-Hover-univac

Všeobecné informace
• kompaktní dvouokruhové zvedací zařízení podle
DIN EN 13 155
• vhodné pro použití na staveništích
• 4 sací desky typu BLSP 400 RL
• 360° ručně otočné +
90° výkyvné (ručně nebo elektricky)
• dodatečná funkce vypouštění k rychlejšímu
uvolnění břemene

modulární, flexibilně rozšířitelné až na 8 sacích
desek, přizpůsobitelné na různé rozměry břemen

• lze dodat alternativní sací desky
• modulárně rozšířitelné na 8 sacích desek
pomocí prodlužovacích ramen
• max. nosnost 500 kg
při rozšíření pomocí 4 prodlužovacích ramen a
4 dodatečných sacích desek: 700 kg
• volitelně s rádiovým dálkovým ovládáním

Charakteristiky:
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ručně výkyvné o 90°
(možné i elektrické vykyvování)

Technické údaje / Objednávkové údaje
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Č.
produktu

eT-Hover-univac

4x BLSP 400 RL

membránová pumpa; 2,1 m³/h, 12 V DC

60

360,00

500,00

F001947

Označení
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Nosnost (kg)

Typ

Č. produktu

Kabelové dálkové ovládání pro zvedací zařízení

B006805

Rádiové dálkové ovládání pro zvedací zařízení

B006035

Prodlužovací rameno pro eT-Hover-univac

B008894

Dodatečné sací desky s držákem vpravo

B008863

Dodatečné sací desky s držákem vlevo

B008864

Prodloužení (pro zvedací a posuvné prvky)

B008852

Ochranné potahy (v umělé kůži, pouze pro přepravu)

M010402

Přepravní bedna pro zvedací zařízení

B000004

Přepravní bedna pro 4 dodatečné sací desky

B000005

Nosné rameno s elektrickým zvedacím válcem pro eT-Hover-univac

B007128

Přepravní konstrukce pro zvedací zařízení eT-Hover-univac

B010081
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Zvedací zařízení eT-Hover-univac
Kompaktní zvedací zařízení eT-Hover-univac je modulárně rozšířitelné. K jeho schopnostem patří i ruční otáčení a vykyvování. Na vyžádání je zařízení k dostání i
s elektrickým vykyvováním. Vakuové zvedací zařízení je
koncipováno podle normy DIN EN 13155 od společnosti
euroTECH a lze je použít také jako adaptér pro jeřábová
a zvedací zařízení. Je vhodné ke zvedání a přenášení
plochých břemen ze skla, dřeva, povrstvených upínacích
desek, plochých břemen ze skla, dřeva, povrstvených
upínacích desek a jiných materiálů, např. kamene, kovu
či plastu.
Máte-li dotazy, nebo požadujete-li konkrétní nabídku, kontaktujte nás, prosím, telefonicky, faxem nebo e-mailem.
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