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Hefapparaat eT-Hover-univac

Hefapparaat eT-Hover-univac

Algemene informatie
• Compact 2-kringshefapparaat volgens DIN EN 13 155
• Geschikt voor gebruik op bouwplaatsen
• 4 zuigplaten van het type BLSP 400 RL
• 360° handmatig draaibaar +
90° zwenkbaar (handmatig of elektrisch)
• Extra afblaasfunctie voor het snel lossen van de last

Modulair, flexibel uitbreidbaar tot max. 8 zuigplaten,
voor verschillende lastafmetingen aanpasbaar

• Alternatieve zuigplaten leverbaar
• Modulair uitbreidbaar tot 8 zuigplaten door
verlengarmen
• Max. draagvermogen 500 kg
na uitbreiding met 4 verlengarmen en
4 extra zuigplaten: 700 kg
• Optioneel met radiografische afstandsbediening

Bijzonderheden:

90°

handmatig 90° zwenkbaar
(ook elektrisch zwenkbaar mogelijk)

Technische specificaties / Bestelgegevens

360°

handmatig 360° eindloos draaibaar

Zuigplaten

Vacuümopwekking

Gewicht
(kg)

vertikal

horizontal

eT-Hover-univac

4x BLSP 400 RL

Membraanpomp; 2,1 m³/h, 12 V DC

60

360,00

500,00

Naam
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Draagvermogen (kg)

Type

Artikelnummer

Kabelafstandsbediening voor hefapparaten

B006805

Radiografische afstandsbediening voor hefapparaten

B006035

Verlengarm voor eT-Hover-univac

B008894

Extra zuigplaten met houder rechts

B008863

Extra zuigplaten met houder links

B008864

Verlengstuk (voor hef-/schuifelementen)

B008852

Beschermhoezen (in kunstleer, alleen voor transport)

M010402

Transportkist voor hefapparaat

B000004

Transportkist voor 4 extra zuigplaten

B000005

Draagarm met elektrische hefcilinder voor eT-Hover-univac

B007128

Transportframe voor hefapparaat eT-Hover-univac

B010081
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Art.nr.
F001947

Hefapparaat eT-Hover-univac
Het compacte hefapparaat eT-Hover-univac kan modulair
worden uitgebreid. Ook handmatig draaien en zwenken
zijn mogelijk. Op aanvraag is het apparaat ook elektrisch
zwenkbaar verkrijgbaar. Het vacuümhefapparaat volgens
DIN EN 13155 van euroTECH is ook voorzetapparaat
voor kranen en hefwerktuigen ontworpen. Het is geschikt
voor het optillen en verplaatsen van vlaklasten van glas,
hout, afgewerkte spaanplaten, en andere materialen zoals steen, metaal of kunststof.
Heeft u vragen of wilt u een concrete offerte, contacteer
ons via telefoon, fax of email.
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