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Zdvíhacie zariadenie eT-Hover-univac

Zdvíhacie zariadenie eT-Hover-univac

Všeobecné informácie
• kompaktné dvojokruhové zdvíhacie zariadenie
podľa DIN EN 13 155
• vhodné na použitie na staveniskách
• 4 prísavky typu BLSP 400 RL
• manuálne otáčateľné o 360° +
výkyvné o 90° (manuálne alebo elektricky)
• dodatočná funkcia vypúšťania pre rýchle
uvoľnenie bremena

modulárne, flexibilne rozšíriteľné až na 8 prísaviek,
možnosť prispôsobenia rôznym rozmerom bremien

• možnosť dodania alternatívnych prísaviek
• možnosť modulárneho rozšírenia na 8 prísaviek
predlžovacími ramenami
• max. nosnosť 500 kg
pri rozšírení 4 predlžovacími ramenami a
4 prídavnými prísavkami: 700 kg
• voliteľne s rádiovým diaľkovým ovládaním

Osobitosti:

90°

manuálne výkyvné o 90°
(možnosť aj elektrického výkyvu)

Technické údaje / Údaje objednávky

360°

manuálne otáčateľné nekonečne o 360°

Prísavky

Vytváranie vákua

Hmotnosť
(kg)

vertikal

horizontal

eT-Hover-univac

4x BLSP 400 RL

membránová pumpa; 2,1 m³/h, 12 V DC

60

360,00

500,00

Označenie
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Nosnosť (kg)

Typ

Číslo výrobku

Káblové diaľkové ovládanie pre zdvíhacie zariadenia

B006805

Rádiové diaľkové ovládanie pre zdvíhacie zariadenia

B006035

Predlžovacie rameno pre eT-Hover-univac

B008894

Prídavné prísavky s držiakom vpravo

B008863

Prídavné prísavky s držiakom vľavo

B008864

Predĺženie (pre zdvíhacie/posuvné prvky)

B008852

Ochranné poťahy (z umelej kože, len na prepravu)

M010402

Prepravná debna pre zdvíhacie zariadenie

B000004

Prepravná debna pre 4 prídavné prísavky

B000005

Nosné rameno s elektrickým zdvíhacím valcom pre eT-Hover-univac

B007128

Prepravný stojan pre zdvíhacie zariadenie eT-Hover-univac

B010081
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Č. výr.
F001947

Zdvíhacie zariadenie eT-Hover-univac
Kompaktné zdvíhacie zariadenie eT-Hover-univac je modulárne rozšíriteľné. K jeho schopnostiam patrí aj manuálne otáčanie a výkyv. Na požiadanie je zariadenie dostupné aj s elektrickým výkyvom. Vákuové zdvíhacie zariadenie podľa DIN EN 13155 od spoločnosti euroTECH je
koncipované aj ako prídavné zariadenie pre žeriavové a
zdvíhacie zariadenia. Je vhodné na zdvíhanie a premiestňovanie plochých bremien zo skla, dreva, drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou a iných materiálov ako
kameň, kov alebo plast.
Ak máte otázky, alebo požadujete konkrétnu ponuku, kontaktujte nás, prosím, telefonicky, faxom, alebo e-mailom.
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