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Chwytak podciśnieniowy  

VacuMaster Glass 600 

Bezpieczne i ergonomiczne przenoszenie powierzchni szklanych również na 
otwartej przestrzeni 

 
Na zdjęciu VacuMaster Glass  600 

 

Zastosowanie 

 Chwytak podciśnieniowy VacuMaster Glass 600 to perfekcyjne rozwiązanie do bezpiecznego przenoszenia / 

transportu szyb zespolonych, paneli szklanych, szklanych elewacji i kompletnych okien również na otwartej 

przestrzeni 

 

Korzyści i zalety  

 Elementy mogą być przechylane o 90° z poziomu do pionu  

 Elementy mogą być obracane o 360° w lewą i prawą stronę z możliwością blokady położenia co 45° 

 Bezpieczne przenoszenie dzięki unikatowemu układowi podciśnienia 

 Możliwość demontażu poszczególnych ramion 

 Zasilany akumulatorem 12V, ze wskaźnikiem naładowania 

 Łatwy demontaż, skrzynia do przechowywania w standardowym wyposażeniu.  

 
 

Uwaga!  

Specjalne przyssawki wykonane z materiału HT1, które nie 
pozostawiają żadnych śladów 

 

NOWOŚĆ ! 
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Przyssawki z materiału HT1 

 Przyssawki z materiału HT1 nie pozostawiają żadnych śladów ani zarysowań na powierzchni chwytanego 
elementu, nawet przy wysokich temperaturach 

 Szczególnie wykorzystywane w przemyśle szklarskim, przy produkcji okien i solarów 

 Zaprojektowane do chwytania powierzchni pokrytych specjalnym proszkiem separującym szyby  

 Możliwość używania w miejscach z wysokim promieniowaniem  UV i stężeniem ozonu 

 Posiadają dużą powierzchnię ssącą 

 Dodatkowe akcesoria : pokrowce zabezpieczające przed kurzem i zabrudzeniami, kiedy przyssawki nie są 
używane 

 

Zakres dostawy 

 Żuraw słupowy - z aluminiowym wysięgnikiem i łańcuchowym wciągnikiem elektrycznym.  

W zależności od zapotrzebowania żuraw może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. 

 Chwytak podciśnieniowy VacuMaster Glass 600 o udźwigu 600 kg – podwieszony na żurawiu słupowym wraz 

z wciągnikiem elektrycznym, mocowany do podłoża na kotwy chemiczne.  

Dane techniczne  

Specyfikacja   

Max. udźwig   600 kg 

Max. wymiary chwytnego elementu (8 przyssawek) 1150 x 1750 mm 

Liczba przyssawek 4 - 8 

Średnica przyssawki 300 mm 

Wysokość nie licząc ramion 205 / 140 mm 

Waga w zależności od ilości przyssawek  66 – 86 kg 

Wydajność pompy 2.3 m³ 

Temperatura pracy otoczenia 0°C do 40°C 

Mechanizm przemieszczania elementu Poziom / pion 

Zasilanie Akulamtor 12 V / 4A 

Pojemność baterii 7 Ah 

Czas działania 8 h 

 Dodatkowe dane techniczne dostępne na zapytanie 
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Uwagi 

 Wymiary, obszar zastosowania i parametry muszą być zweryfikowane przez klienta. 

 W przypadku kotwienia konstrukcji dźwignicowych wymagana grubość posadzki wynosi 130 mm beton 

C20/C25 (oświadczenie budowlane o stanie podłoża), w przypadku braku spełnienia powyższego wymogu po 

stronie kupującego leży wykonanie stopy fundamentowej wraz z projektem budowlanym 

 W przypadku montażu całości systemu po stronie klienta leży doprowadzenie zasilania w okolice posadowienia 

konstrukcji (miejsce wskazane przez dostawcę). 

 

Ceny i dostawy  

 Warunki płatności:  30% przedpłata, pozostała kwota po dostawie, przelew 14 dni od daty wystawienia faktury. 

Przeliczenie na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.  

 Warunki dostawy: 4 – 5 tygodni od złożenia zamówienia 

 

Kontakt 

Schmalz Sp. z o.o., Złotniki, ul. Kobaltowa 4, 62-002 Suchy Las, e-mail:  schmalz@schmalz.pl, tel. : 22 460 49 70 
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