OKTOPUS® GL-KP1400
Rugalmas rendszerek – OKTOPUS® GL-K

Manipulációs készülék építkezési használatra, kézi forgatási és billentési funkcióval

Példaszerű ábrázolás

2-körös rendszer
Építkezési használatra a DIN EN 13155 szerint
Felhasználás
Üvegtáblák és ablakelemek emelése, szállítása és pozícionálása
Forgatás

Emelőeszköz
Daru (pl. autódaru, toronydaru)
Felfüggesztés/felfogatás
Teheremelő szem a tartóvázon
Billentés

Kezelhető anyag
Nem légáteresztő, tiszta, fólia nélküli lapok pl.: üvegtáblák
Szöveges leírás
Az OKTOPUS® GL-KP1400 vákuumos teherfelvevő berendezés üvegtáblák és ablakelemek
kezelésére alkalmas, maximálisan 1400 kg súlyig, építkezéseken. A készülék teherfelvevő
daruszemmel rendelkezik, amelynél fogva felfüggeszthető egy (az ügyfél által biztosított)
meglévő emelőeszközre. A szívókeret kézzel 360°-ban elforgatható és 90° szögben
billenthető. Az ergonomikusan felfüggesztett kezelő és kijelző egység a teher kényelmes
pozícionálását és mozgatását teszi lehetővé.
Az OKTOPUS® GL-KP1400 redundáns felépítésű. Ez azt jelenti, hogy az összes vákuumrészegység, mint a vákuumszivattyú, a visszacsapó szelep, a vákuumtartály, a
nyomásérzékelő, a vákuum-manométer és a szívótányér duplán áll rendelkezésre (2
vákuumkör). A két elektromos működtetésű vákuumszivattyút egy akkumulátor látja el
energiával.
Fény- és hangjelzés hívja fel a figyelmet a kívánt állapottól való eltérésre Még az
energiaellátás teljes kiesése esetén is minden egyes szívófej legalább 5 percig tartja a
vákuumot. Így a teher biztonságos lerakása minden esetben biztosított.

Felhasználási adatok
Emelés, ill. süllyesztés:
Vízszintes forgatás:
Teherbírás:
Szívókeret:
Forgatás:
Billentés:
Döntés:
Lebillentés:
Fordítás:
Cikkszám:
Szívótányérok:
Vákuum előállítás:
Önsúly:

daruhoroggal
a daruhorgon
600 kg (6 szívófej Æ400 mm)
1400 kg (14 szívófej Æ400 mm)

Áramellátás:

kézi, 360°
kézi, 0 - 90°
---M 08000xxx
14 db Æ400 mm, levehető hosszabbító karok
vákuumszivattyú
kb. 150 kg (alapkészülék 6 szívófejjel ∅400 mm)
kb. 240 kg (alapkészülék hosszabbító karokkal, 14 szívófejjel Æ 400 mm)
feltölthető akkumulátor, 24 V

Szín:

RAL 2011 (mély-narancs), RAL 9006 (fehéralumínium)

A műszaki haladás érdekében végzett változtatás joga fenntartva.
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