
OKTOPUS® ÜVEGFOGÓ
GL-N 400/300
vákuumos emelő berendezés üveg 
elemek beszereléséhez
vacuum lifting device 
for the installation of glass elements 
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Novotransz Ipari és Kereskedelmi Kft.
Cím: 2220 Budapest/Vecsés, Üllői út 833.

Telefon: +36 1 297 1020
              +36 1 296 0865 
              +36 1 296 0866
Telefax:  +36 1 294 9475 
E-Mail: novotransz.bp@novotransz.hu
www.novotransz.hu

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. / Subject to change in the interest of technical progress. 

Alkalmazási terület

Üveg elemek emeléséhez és szállításához akár 400 kg 
(vízszintes) vagy 300 kg (függőleges) terhelésig (4 
tapadókoronggal)

Saját súly: a berendezéstől függően 35-45 kg 
Daru karral felszerelve: kézi elfordítás 360°-ban, 45°-nál 
rögzíthető, kézi billentés 90°-ig       

Leírás

� 2 független vákuum kör

� minden egyes vákuum kör duplán van biztosítva és 
integrált vákuum tartállyal rendelkezik

� integrált vákuum szelepek és töltés mérők  a vákuum 
funkció és az energiaellátás figyelemmel kíséréséhez

� vizuális és akusztikus figyelmeztető jelzés, ha eltérés van 
a beállított értékekhez képest

� újratölthető, nagy kapacitású akkumulátor hajtja (24V)

� integrált riasztás alacsony/kimerült energiaellátás esetén

� a kinyúló karok nagyméretű elemek kezelését is lehetővé 
teszik

� az opcionálisan beszerezhető lefújó eszköz megkönnyíti és 
felgyorsítja a beszívott üveg eltávolítását

A rendkívül alacsony profilja miatt az OKTOPUS® GL-N400/300 
(teljes magasság mindössze 190 mm) lehetővé teszi üveg elemek 
vagy szendvicspanelek daruval történő behelyezését az épület fala 
és az állványzat közötti általában csak 30 cm széles hézagba.  A 
OKTOPUS® GL-N400/300 univerzális eszköz az építkezésen. 
Megfelel az EN 13155 követelményeinek.

Field of application 

Lifting and transporting of glass elements up to 400 kg 
(horizontal) or 300 kg (vertical) respectively (4 suction pads)  

Own weight: depending on equipment as of 35 - 45 kg Equipped 
with crane arm: manual turning by 360°, in the  45°-grid 
lockable, manual tilting by 90° 

Description 

� 2 independent vacuum circuits

� each vacuum circuit with a 2-fold safety and integrated
vacuum reservoir

� integrated vacuum gauges and charge meter for moni-
toring the vacuum function and energy supply

� acoustic warning facility signals deviation of the set
condition

� powered by a rechargeable high capacity battery system
(24 V)

� integrated alarm for signalizing low/collapsed energy
supply

� extension arms allow the handling of even large sized
elements

� the optionally obtainable blow-off device facilitates and
accelerates the release of the sucked glasses

The extreme low profile of the OKTOPUS® GLASS-Jack        
GL-N400/300 (overall height 190 mm) facilitates the installa-tion 
of glass elements or cladding panels by crane in the in general 
only 30 cm (approx. 12”) wide interstice between the building 
front and the scaffold in front of it. The OKTOPUS® GLASS-Jack 
GL-N400/300 is the universal device for construc-tion sites. It 
fulfils the requirements of the EN 13155. 
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