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HEFAPPARAAT: VACU SYST. LIFT t.b.v. dak-en of gevelplaten
CE-CONFORM incl. optische en akoestische signalering.

-13mtr.

Vacuümheffer nieuw model met dubbel vacuümcircuit!
TYPE:
HEFVERMOGEN:

DW.GD.0300.V08.LZ (nieuw model MS)
bij 60% vacuüm CE-conform !
Maximaal: horizontaal 300 kg / vertikaal 300 kg ! met 2x vacuümcircuit !
Maximaal: horizontaal 300 kg / vertikaal 150 kg ! met 1x vacuümcircuit !
(dit betekent dat als tijdens het heffen met 8 zuignappen 1 zuignap van het
ene circuit uitvalt, dat het andere vacuümcircuit het gewoon blijft doen)

ZUIGNAPPEN:

8 st. 500x75mm/z langwerpig geschikt voor glad en geprofileerd materiaal.
Incl. verende adapters met sterknop, snelkoppelingen t.b.v. van het
snel uitwisselen met andere zuignapunits. De traversebalk met zuignappen is
eenvoudig dwars onder het hoofdframe te monteren waardoor er ook horizontale
wandpanelen getild kunnen worden.

TRAVERSE:

Traversebalk is in ingeschoven toestand 2000mm en uitschuifbaar tot 5000mm
Het frame van de traverse is kantelbaar. D.m.v. van een vergrendeling is de
traverse in de standen 15, 30, 45, 90 graden vast te zetten.
Op deze traverse balk zijn ook de zuignapunits gemonteerd.

FRAME:

Het frame is voorzien van een besturingskast met ingebouwde grote 12 volt
accu, oplaadapparaat. 12 VDC vacuümpomp accuconditiemeter en
besturing voor het dubbel vacuümcircuit.
Besturingskast is stof en regenwaterdicht ! IP 54

BEDIENING:

Incl. 2x elektrisch bediend vacuϋmventiel ½” BSP NO met 6 mtr. spiraal
kabel tussen handgreep en deze ventielen. Bediening van dit ventiel d.m.v.
twee handen beveiliging: 2x drukknop beluchten en 1x drukknop aanzuigen
gemonteerd in een losse handgreep. Hiermee kan men dan op een afstand de
zuignappen beluchten en laten aanzuigen.

SIGNALERING:

De vacuϋmlift is voorzien van optische (rode/groene lamp) en akoestische
(toeter) signalering.

VACUÜMPOMP:

Ingebouwde roterende membraam vacuümpomp.2x type: TH 3,5m3/H 12 volt
DC incl. vacustaat die ervoor zorgt dat de pomp automatisch in- en uitschakelt.

GEBRUIK:

De vacuϋmlift is ca. 8 uur inzetbaar, daarna dient de accu te worden opgeladen.

EXTRA1:
EXTRA2:

Lift wordt geleverd incl. opklapbare afzetsteunen t.b.v. transport.
De vacuümheffer is voorzien van lepelopname kokers t.b.v. een heftruck.
Handleiding Nederlands

Totaalprijs:
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Optie 1:

Valbeveiliging d.m.v. hijsbanden op een lier ; 2 units
voor het heffen hoger dan 1,5 mtr.
Meerprijs:
(aanbeveling)
Optie 2:

Set verlengbalken 2x 2 meter t.b.v. zeer lange platen ca.
13000-18000mm (totale lengte traverse incl. uitschuifdelen
wordt dan 9500mm) dit compleet met slang en koppelingen
t.b.v. montage bovengenoemde vacuümlift. Meerprijs:

Euro 475,-

Euro 823,-

Optie 3:

Zuignappen (4 stuks) inclusief adapters, slangen en snelkoppelingen
t.b.v. JORIS IDE dakpanpanelen
Meerprijs:
Euro 1.514,-

Optie 4:

Zuignappen (4 stuks) inclusief adapters, slangen en snelkoppelingen
t.b.v. KINGSPAN dakpanpanelen
Meerprijs:
Euro 1.609

Optie 5: Golfplaatzuignapsets nieuw model:
ZUIGNAPPEN:
8 x 530x78mm/z langwerpig, materiaal zwart nylon met stalen
bovenplaat, incl. cel rubberen afdichting met schuine afdichting en
ronding. De nappen zijn geschikt voor het heffen van golfpanelen met
een glad en of geprofileerd (ruwe plastisol) oppervlak. De
zuignappen zijn voorzien van een adapter met drukveren, die op de
bestaande zijarmen van de vacuümheffer geschoven kunnen worden.
De zuignappen zijn voorzien van snelkoppelingen t.b.v. het uitwisselen
van units met een andere maat zuignap.
HEFVERMOGEN:
Horizontaal 300 kg en verticaal 300 kg / bij 60% vacuüm CE-conform !
EXTRA:
Deze zuignappen zien voorzien van de benodigde snelkoppelingen en
uitwisselbaar met uw bestaande zuignapsets..
Meerprijs:

Euro

principe optie 3, 4 en 5
Let op ! de heffer is ook voorzien van opname punten voor het toepassen van
aanzuighulpstukken t.b.v. warme dak profielplaten. Zie separate folder.
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