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Podnośnik podciśnieniowy JumboErgo 110 

Bezpieczne, ergonomiczne oraz precyzyjne przenoszenie  
lekkich i ciężkich ładunków o wadze do 110 kg.  

 
           Na zdjęciu podnośnik podciśnieniowy JumboErgo  

 

Zastosowanie 

 Podnośnik podciśnieniowy JumboErgo 110 umożliwia precyzyjne przemieszczania i ustawianie 

ładunków o zróżnicowanych kształtach. Szczególnie dobrze sprawdza się podczas częstego i 

szybkiego podnoszenia oraz transportowania np. kartonów, różnego rodzaju płyt meblowych o wadze 

do 110 kg.  

 

Korzyści i zalety  

 Uchwyt operatorski wyposażony w manetkę ( podobną do motocyklowej) umożlwiającą precyzyjne 

przemieszczanie zarówno lekkich jak i ciężkich ładunków  

 Zwiększa ergonomię pracy, operator nie nadwyręża zdrowia podczas obsługi podnośnika  

 Dzięki modułowemu systemowi konfiguracji, umożliwia łatwe dopasowanie urządzenia do indywidulanych 

wymagań 

 Opcjonalnie tubę podnoszącą JumboErgo można wyposażyć również w uchwyt operatorski z wysięgnikiem 

"łamanym" 

 

Więcej informacji  

Wejdź na naszą stronę 

 

JumboErgo 
110 

Max. 110 kg 

http://www.schmalz.pl/produkty/systemy-przenoszenia/podnosniki-podcisnieniowe-jumbo.html
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Podnośnik podciśnieniowy JumboErgo 110  

Bezpieczne, ergonomiczne oraz precyzyjne przenoszenie 
lekkich i ciężkich ładunków o wadze do 110 kg.  

Zakres dostawy 

 Żuraw słupowy - z aluminiowym wysięgnikiem i łańcuchowym wciągnikiem elektrycznym. W zależności od 

zapotrzebowania żuraw może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. 

 Podnośnik podciśnieniowy JumboErgo 110 o udźwigu 110 kg – podwieszony na żurawiu słupowym wraz z 

wciągnikiem elektrycznym, mocowany do podłoża na kotwy chemiczne.  

Dane techniczne  

Specyfikacja   

Max. udźwig  110 kg 

Max. udźwig w przechyle, 90° (jako opcja) 90 kg  

Min. wymiary chwytnego elementu w zależności od 
rodzaju wybranych przyssawek  

300 x 200 mm 

Max. wymiary chwytnego elementu w zależności od 
rodzaju wybranych przyssawek 

4000 x 2000 mm 

Średnica tuby podnoszącej 203 mm 

Długość uchwytu operatora od 350 do 1000 

Max. prędkość podnoszenia 60 m/min 

Skok podnoszenia  1700 mm lub 2100 

Generator podciśnienia – dmuchawa 220 m³ / h 

 Dodatkowe dane techniczne dostępne na zapytanie 

 

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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