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Vakuové manipulátory využívají vakua pro zvedání a manipulaci s břemeny. Lze je použít pro 
břemena z nejrůznějších materiálů jako plech, sklo, kámen, krabice, pytle. Velkou výhodou 
je nepoškozování povrchu břemene. 

Samonasávací manipulátory nepotřebují žádný zdroj vakua, podtlak se vytváří samočinně, 
zvedáním manipulátoru za jeho píst. U elektrických a hadicových manipulátorů  je zdrojem 
vakua elektrická vývěva. U hadicových manipulátorů slouží vakuum jak k uchopení břemene, 
tak k jeho zdvihnutí. 

Manipulační systémy Purtec umožňují zefektivnění a automatizaci procesů např. v 
automobilovém průmyslu, ale i v mnoha dalších oborech. Systémy jsou obvykle dodávány 
přímo na základě konkrétních potřeb zákazníka.

K manipulátorům nabídneme i vhodnou závěsnou konstrukci dle potřeb zákazníka (sloupový 
jeřáb, jeřábové rameno nebo podvěsnou dráhu). 
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pŘEHlED stanDaRDníCH typŮ

 

typ nosnost v kg nejmenší rozměr břemene  
(mm)

největší rozměr břemene  
(mm)* přísavky

u01-E 75 210 x 210 1000 x 1000 1x př. 210 mm

u02-E 270 350 x 350 2000 x 1000 1x př. 350 mm

u02-2 300 710 x 350 3000 x 1500 2x př 350 mm

u02-4 300 510 x 250 3000 x 1500 4x př. 250 mm

u02-6 270 670 x 430 3000 x 1500 ** 6x př. 210 mm

u075-E 640 480 x 480 2000 x 1000 1x př. 480 mm

u075-2 750 415 x 840 3000 x 1500 2x př. 415 mm

u075-3 750 1070 x 350 3000 x 1500 3x př. 350 mm

u075-6 650 770 x 510 3000 x 2500 ** 6x př. 300 mm

u125-E 1100 625 x 625 2000 x 2000 1x př. 625 mm

u125-2 1250 1250 x 625 3000 x 1500 2x př. 625 mm

u125-4l 1250 840 x 415 6000 x 2000 4x př. 415 mm

u125-6 1250 1070 x 710 3000 x 1500 ** 6x př. 350 mm

u250-4Q 2300 1500 x 480 3000 x 2000 4x př. 480 mm

u250-2 2100 1260 x 625 3500 x 2000 2x př. 625 mm

u250-4l 2200 1260 x 625 6000 x 2000 4x př. 625 mm

u250-10 2200 1070 x 710 2500 x 6000 10x př. 350 mm

u400-4Q 4000 2000 x 650 3000 x 2000 4x př. 625 mm

u400-5 4000 3165 x 625 6000 x 2000 5x př. 625 mm

u400-6 4000 2530 x 625 10000 x 2000 6x př. 625 mm

u400-10 4000 1460 x 970 6200 x 2500 10x př. 480 mm

  pro horizontální transport hladkých neporézních břemen (plechy, plastové desky, broušení 
mramor, žula a další)

  k provozu samonasávacích manipulátorů není potřeba cizí zdroj energie (el. proud nebo 
stlačený vzduch)

  podtlak se vytváří samočinně, zvedáním manipulátoru za jeho píst
  nízké provozní náklady, minimální nároky na údržbu (cca 1 ročně výměna těsnících 
kroužků, baterie v signalizaci, cca po 10 letech výměna hlavní manžety, příp. závěsného 
řetězu – závisí na četnosti použití)

  možno osadit teplotně nebo oleji odolnými těsnícími kroužky

ZpŮsOb pOužití

Manipulátor lze použít na jakémkoliv zdvihacím zařízení. Po zavěšení na jeřábový hák se 
manipulátor spustí na břemeno tak, aby se úplně zasunul píst a uvolnil se závěsný řetěz. 
Přitom se uvnitř automaticky otevře sací ventil. Při následném zvedání se táhne za píst 
manipulátoru, čímž dochází k vytvoření podtlaku potřebného ke zvednutí břemene. Čím 
je břemeno těžší, tím vyšší podtlak se vytvoří. Při odkládání břemene se zasune píst 
a mechanismus uvnitř manipulátoru automaticky uzavře sací ventil. Při následném zdvihání 
jeřábového háku je manipulátor uvolněn od břemene. Zařízení je připraveno k další 
manipulaci.

Každý manipulátor je vybaven podtlakovým manometrem, který ukazuje nejen dosažený 
podtlak ale hlavně jeho stabilitu. Navíc je každý opatřen opticko-akustickou signalizací, 
která v případě poklesu podtlaku upozorní obsluhu na možné nebezpečí. Systém reaguje již 
při 3% poklesu podtlaku.

Manipulátor se skládá ze základní jednotky, na kterou je namontována traverza s přísavkami. 
Výměnou traverzy s přísavkami lze dosáhnout změny typu. Kombinace základních jednotek a 
různých typů traverz nám dává možnost dodat manipulátor dle potřeby každého zákazníka.

Pro určení příslušného typu manipulátoru je důležité správné posouzení ohebnosti břemene. 
Uvedené rozměry břemene platí pro ocelové plechy při tloušťce od 2 mm (resp. 1 mm). Při 
větší tloušťce materiálu lze manipulovat i s břemeny větších rozměrů. 

pOužití

Horizontální transport neporézních břemen 
s poměrně čistým a rovným povrchem:
  plechy (i mírně zkorodované)
  plastové desky
  broušený mramor
  žula
  a další...

Vakuové přísavkové manipulátory - 
samonasávací

* platí pro plechy při minimální tloušťce 2 mm, při menší tloušťce nebo dochází-li k 
prohýbání břemene je nutná konsultace
** při minimální tloušťce od 1 mm
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saMOnasáVaCí VakuOVé ManipulátORy  
u01 a u02

 samonasávací vakuový manipulátor u01-E
Nosnost 75kg

Hmotnost manipulátoru 15kg

Přísavky 1x přísavka - Ø 210 mm

Maximální velikost břemene 1000 x 1000 mm *

Minimální velikost břemene 210 x 210 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

 samonasávací vakuový manipulátor u02-E
Nosnost 270 kg

Minimální váha břemene 10 kg

Hmotnost manipulátoru 25 kg

Přísavky 1x přísavka U255 - Ø 350 mm

Maximální velikost břemene 2000 x 1000 mm *

Minimální velikost břemene 350 x 350 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

 samonasávací vakuový manipulátor u02-2
Nosnost 300 kg

Minimální váha břemene 5 kg

Hmotnost manipulátoru 67 kg

Přísavky 2x přísavka U255 - Ø 350 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 710 x 350 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

    přísavky jsou nastavitelné s aretací ve 
zvolené poloze
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MOžnOsti

    přísavky jsou nastavitelné s aretací ve 
zvolené poloze

    venkovní přísavky jsou uzavíratelné 
pomocí ventilu

 samonasávací vakuový manipulátor u02-6
Nosnost 270 kg

Minimální váha břemene 5 kg

Hmotnost manipulátoru 86 kg

Přísavky 6x přísavka U100 - Ø 210 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 670 x 430 mm

Výškové vyrovnání přísavek 50 mm

* při tloušťce od 1 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

    přísavky jsou nastavitelné s aretací ve 
zvolené poloze

 samonasávací vakuový manipulátor u02-4
Nosnost 300 kg

Minimální váha břemene 5 kg

Hmotnost manipulátoru 75 kg

Přísavky 4x přísavka U125 - Ø 250 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 510 x 250 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)
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saMOnasáVaCí VakuOVé ManipulátORy u075

 samonasávací vakuový manipulátor u075-E
Nosnost 640 kg

Minimální váha břemene 35 kg

Hmotnost manipulátoru 78 kg

Přísavky 1x přísavka U500-3a - Ø 480 mm

Maximální velikost břemene 2000 x 1000 mm *

Minimální velikost břemene 480 x 480 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

 samonasávací vakuový manipulátor u075-2
Nosnost 750 kg

Minimální váha břemene 20 kg

Hmotnost manipulátoru 141 kg

Přísavky 2x přísavka U450 - Ø 415 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 840 x 415 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

 samonasávací vakuový manipulátor u075-3
Nosnost 750 kg

Minimální váha břemene 20 kg

Hmotnost manipulátoru 151 kg

Přísavky 3x přísavka U255 - Ø 350 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 1070 x 350 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

    přísavky jsou nastavitelné s aretací ve 
zvolené poloze
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MOžnOsti

    přísavky jsou nastavitelné s aretací ve 
zvolené poloze

    vnější pár přísavek uzavíratelný pákovým 
ventilem

saMOnasáVaCí VakuOVé ManipulátORy u125

 samonasávací vakuový manipulátor u125-E
Nosnost 1100 kg

Minimální váha břemene 35 kg

Hmotnost manipulátoru 135 kg

Přísavky 1x přísavka U1000-3a - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 2000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 625 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

  podtlak se vytváří samočinně, zvedáním  
manipulátoru za jeho píst

 samonasávací vakuový manipulátor u125-2
Nosnost 1250 kg

Minimální váha břemene 25 kg

Hmotnost manipulátoru 285 kg

Přísavky 2x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 1250 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

  přísavky nastavitelné s aretací ve zvolené 
poloze

 samonasávací vakuový manipulátor u075-6
Nosnost 650 kg

Minimální váha břemene 20 kg

Hmotnost manipulátoru 125 kg

Přísavky 6x přísavka - Ø 250 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 770 x 510 mm

* při tloušťce od 1 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)
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 samonasávací vakuový manipulátor u125-4l
Nosnost 1250 kg

Minimální váha břemene 25 kg

Hmotnost manipulátoru 355 kg

Přísavky 4x přísavka U450 - Ø 415 mm

Maximální velikost břemene 2000 x 6000 mm *

Minimální velikost břemene 415 x 840 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

    přísavky a spodní traverzy nastavitelné s 
aretací ve zvolené poloze

   vnější přísavky uzavíratelné pákovým 
ventilem

 samonasávací vakuový manipulátor u125-6
Nosnost 1250 kg

Minimální váha břemene 25 kg

Hmotnost manipulátoru 350 kg

Přísavky 6x přísavka U255 - Ø 350 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 1500 mm *

Minimální velikost břemene 1070 x 710 mm

* při tloušťce od 1 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

    přísavky a spodní traverzy nastavitelné s 
aretací ve zvolené poloze

saMOnasáVaCí VakuOVé ManipulátORy u250

MOžnOsti

    dvě diagonálně umístěné přísavky 
uzavíratelné pákovým ventilem

 samonasávací vakuový manipulátor u250-4Q
Nosnost 2300 kg

Minimální váha břemene 70 kg

Hmotnost manipulátoru 450 kg

Přísavky 4x přísavka U500 - Ø 480 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 1500 x 480 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)
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 samonasávací vakuový manipulátor u250-2
Nosnost 2100 kg

Minimální váha břemene 70 kg

Hmotnost manipulátoru 465 kg

Přísavky 2x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 3500 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 1260 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

    přísavky nastavitelné s aretací ve zvolené 
poloze

 samonasávací vakuový manipulátor u250-4l
Nosnost 2200 kg

Minimální váha břemene 70 kg

Hmotnost manipulátoru 770 kg

Přísavky 4x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 6000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 1260 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

    přísavky nastavitelné s aretací ve zvolené 
poloze

  vnější přísavky uzavíratelné pákovým 
ventilem

 samonasávací vakuový manipulátor u250-10
Nosnost 2200 kg

Minimální váha břemene 70 kg

Hmotnost manipulátoru 770 kg

Přísavky 10x přísavka U255 - Ø 350 mm

Maximální velikost břemene 6000 x 2500 mm *

Minimální velikost břemene 1070 x 710 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

    přísavky a 4 příčné traverzy nastavitelné 
s aretací ve zvolené poloze

  vnější přísavky uzavíratelné pákovým 
ventilem
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saMOnasáVaCí VakuOVé ManipulátORy u400

 samonasávací vakuový manipulátor u400-4Q
Nosnost 4000 kg

Minimální váha břemene 120 kg

Hmotnost manipulátoru 400 kg

Přísavky 4x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 3000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 2000 x 650 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

    dvě diagonálně umístěné přísavky 
uzavíratelné pákovým ventilem

 samonasávací vakuový manipulátor u400-5
Nosnost 4000 kg

Minimální váha břemene 90 kg

Hmotnost manipulátoru 870 kg

Přísavky 5x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 6000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 3165 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

    přísavky nastavitelné s aretací ve zvolené 
poloze

MOžnOsti

    přísavky nastavitelné s aretací ve zvolené 
poloze

 vnější přísavky uzavíratelné pákovým 
ventilem

 samonasávací vakuový manipulátor u400-10
Nosnost 4000 kg

Minimální váha břemene 100 kg

Hmotnost manipulátoru 1250 kg

Přísavky 10x přísavka U500 - Ø 480 mm

Maximální velikost břemene 6200 x 2500 mm *

Minimální velikost břemene 1460 x 970 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)

MOžnOsti

 přísavky a 4 příčné traverzy nastavitelné 
s aretací ve zvolené poloze

 vnější páry přísavek uzavíratelné 
pákovým ventilem

  samonasávací vakuový manipulátor u400-6
Nosnost 4000 kg

Minimální váha břemene 90 kg

Hmotnost manipulátoru 1000 kg

Přísavky 6x přísavka U1000 - Ø 625 mm

Maximální velikost břemene 10000 x 2000 mm *

Minimální velikost břemene 2530 x 625 mm

* při tloušťce od 2 mm (platí pro plechy, jiné materiály příp. jiné rozměry je nutné 
konzultovat s dodavatelem, břemeno se nesmí při transportu prohýbat)
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Vakuové přísavkové manipulátory - 
elektrické

pŘEHlED stanDaRDníCH typŮ s nOsnOstí DO 1250 kg

typ nosnost 
(kg)

Maximální velikost a 
minimální tloušťka 

břemene 
(mm) *

Váha manipulátoru  
(kg)

přísavky 
počet/průměr  

(mm)

Rozměry manipulátoru 
(d x š x v) 

(mm)
připojení

H-E-150 150 2000 x 1000, od 2 mm 48 1 / 270 480 x 350 x 540 230V, 50Hz, 0,3kW

H-E-300 300 2000 x 1000, od 2 mm 48 1 / 360 480 x 400 x 540 230V, 50Hz, 0,3kW

H-E-500 500 2000 x 1000, od 2 mm 56 1 / 495 500 x 500 x 540 230V, 50Hz, 0,3kW

H-E-750 750 2000 x 2000, od 2 mm 68 1 / 650 650 x 650 x 560 230V, 50Hz, 0,3kW

H-2-150 150 3000 x 1500, od 2 mm 75 2 / 170 1500 x 350 x 640 230V, 50Hz, 0,3kW

H-2-300 300 3000 x 1500, od 2 mm 90 2 / 315 1500 x 350 x 640 230V, 50Hz, 0,3kW

H-2-500 500 3000 x 1500, od 2 mm 95 2 / 340 1500 x 350 x 660 230V, 50Hz, 0,3kW

H-2-750 750 3000 x 1500, od 2 mm 120 2 / 495  1500 x 500 x 670 400V, 50Hz, 0,6kW

H-2-1000 1000 3000 x 1500, od 2 mm 130 2 / 495 1500 x 500 x 670 400V, 50Hz, 0,6kW

H-2-1250 1250 3000 x 1500, od 2 mm 160 2 / 650 1500 x 650 x 700 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4Q-150 150 2500 x 1250, od 2 mm 100 4 / 180 1800 x 800 x 730 230V, 50Hz, 0,3kW

H-4Q-300 300 2500 x 1250, od 2 mm 110 4 / 270  1800 x 800 x 730 230V, 50Hz, 0,3kW

H-4Q-500 500 2500 x 1250, od 2 mm 130 4 / 270 1800 x 800 x 750 230V, 50Hz, 0,3kW

H-4Q-750 750 2500 x 1250, od 2 mm 140 4 / 315 1800 x 800 x 770 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4Q-1000 1000 2500 x 1250, od 2 mm 155 4 / 340 1800 x 800 x 790 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4Q-1250 1250 2500 x 1250, od 2 mm 170 4 / 495 1800 x 1000 x 830 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4k-300 300 4000 x 2000, od 2 mm 170 4 / 375 2850 x 380 x 750 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4k-500 500 4000 x 2000, od 2 mm 175 4 / 375 2850 x 380 x 760 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4k-750 750 4000 x 2000, od 2 mm 190 4 / 375 2850 x 380 x 790 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4k-1000 1000 4000 x 2000, od 2 mm 195 4 / 375 2850 x 380 x 800 400V, 50Hz, 0,6kW

H-4k-1250 1250 4000 x 2000, od 2 mm 215 4 / 495 2850 x 500 x 820 400V, 50Hz, 0,6kW

H-6Q-150 150 3000 x 1500, od 1 mm 88 6 / 130 2200 x 1000 x 720 230V, 50Hz, 0,3kW

H-6Q-300 300 3000 x 1500, od 1 mm 90 6 / 170 2200 x 1000 x 720 230V, 50Hz, 0,3kW

H-6Q-500 500 3000 x 1500, od 1 mm 95 6 / 210 2200 x 1000 x 730 400V, 50Hz, 0,6kW

H-6Q-750 750 3000 x 1500, od 1 mm 175 6 / 270 2200 x 1000 x 840 400V, 50Hz, 0,6kW

H-6Q-1000 1000 3000 x 1500, od 1 mm 180 6 / 315 2200 x 1000 x 840 400V, 50Hz, 0,6kW

H-6Q-1250 1250 3000 x 1500, od 1 mm 195 6 / 340 2200 x 1000 x 840 400V, 50Hz, 0,6kW

H-8Q-150 150 4000 x 2000, od 1 mm 90 8 / 130 3200 x 1400 x 730 230V, 50Hz, 0,3kW

H-8Q-300 300 4000 x 2000, od 1 mm 95 8 / 130 3200 x 1400 x 730 230V, 50Hz, 0,3kW

H-8Q-500 500 4000 x 2000, od 1 mm 115 8 / 210 3200 x 1400 x 770 400V, 50Hz, 0,6kW

H-8Q-750 750 4000 x 2000, od 1 mm 120 8 / 210 3200 x 1400 x 860 400V, 50Hz, 0,6kW

H-8Q-1000 1000 4000 x 2000, od 1 mm 195 8 / 270 3200 x 1400 x 860 400V, 50Hz, 0,6kW

H-8Q-1250 1250 4000 x 2000, od 1 mm 210 8 / 315 3200 x 1400 x 890 400V, 50Hz, 0,6kW

* Platí při uvedené minimální tloušťce. Při menší tloušťce nebo dochází-li k prohýbání břemene je nutná konsultace.

pro horizontální transport břemen, u kterých kvůli povaze povrchu, větší prodyšnosti 
(např. silná koroze, beton nebo dřevo), velké hmotnosti nebo jiným faktorům nelze použít 
samonasávací manipulátor

ZpŮsOb pOužití

Přisátí a uvolnění břemene se ovládá ručním ventilem, tlačítkovým ovladačem, dálkovým 
ovládáním nebo automatickým taktovým přepínačem. 

Pro kontrolu stavu podtlaku jsou na každém zařízení instalovány podtlakové manometry s 
opticko-akustickou signalizací. 

Elektrické vakuové manipulátory nabízejí díky konstrukci traverz, typu přísavek, velikosti 
vývěvy velké množství různých variant.

V nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva se zpětným ventilem, zásobníkem 
vakua, výstražným zařízením a kontrolním vakuometrem. Manipulátor je napájen přes 
spirálový kabel. Na základě požadavku zákazníka je možné i dodat manipulátor napájený z 
baterie. 

pOužití

Horizontální transport neporézních břemen 
s poměrně čistým a rovným povrchem:
  plechy (i mírně zkorodované)
  plastové desky
  broušený mramor
  žula
  a další...

ElEktRiCké VakuOVé ManipulátORy s nOsnOstí 
DO 1 250 kg
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ElEktRiCké VakuOVé ManipulátORy s nOsnOstí 
DO 50 000 kg

pOužití

  pro transport velmi těžkých břemen
  jedná se o zařízení vyráběná na zakázku 
dle požadavků zákazníka

VERtikální VakuOVé ManipulátORypOužití

  manipulátory s elektricky poháněnou 
vývěvou pro vertikální transport břemen 
(sklo, plechy, desky...)

  umožňují i transport břemen s povrchem 
hrubším nebo mírně porézním nebo rotaci 
o 360°

pŘEklápěCí VakuOVé ManipulátORypOužití

  manipulátory s elektricky poháněnou 
vývěvou pro horizontální a vertikální 
transport, kdy je nutné brát břemena 
z horizontální polohy a překlápět je do 
vertikální nebo naopak

  přísavková traverza je vůči nosné části s 
vývěvou pohyblivá

  u malých zařízení se traverza otáčí 
ručně, u větších elektricky
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VakuOVé staniCE

 pOužití

  fungují na stejném principu jako výše 
uvedená zařízení s vývěvou až na 
provedení konstrukce 

Stanice se skládá z vývěvy, filtrů, zásobníku vakua, ventilu, elektroinstalace apod. Přes 
podtlakovou hadici se připojují přísavky samostatné nebo přísavky instalované na manipulační 
traverze. Vakuové stanice se používají všude tam, kde není vhodné nebo možné použít 
kompaktní manipulátor kvůli rozměrům, vlastní hmotnosti apod. Lze je použít i na sloupových 
nebo mostových jeřábech. 

spECiální VakuOVé ManipulátORy pOužití

  manipulátory pro zvedání těžko 
manipulovatelných břemen (popř. nad 
50 t), pro zabudování do transportního 
zařízení nebo pro transport rour
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Vakuové hadicové manipulátory

 Vakuový manipulátor Vaculex Ml
  malý vakuový hadicový manipulátor - snadná obsluha
  obsluha jednou rukou
  pro zdvihání břemen o hmotnosti od 5 do 55 kg
  dodáván ve čtyřech typových řadách podle zdvihacích hadic (rozmezí mezi 60 mm 
a 120mm),  
se čtyřmi rozdílnými vývěvami a širokou nabídkou příslušenství a přísavek

  pro velké množství kombinací
  obvykle poháněn elektrickou vývěvou, ale je možné dodat i vývěvu pneumatickou (ejektor)

(Pneumatická vývěva se umísťuje na horní stranu otočného čepu, proto je její instalace velmi 
jednoduchá.)

tECHniCké paRaMEtRy ManipulátORu MiCROlEX Ml

Maximální nosnost  55 kg

Průměr zdvihací hadice  60 - 120 mm

Elektrická vývěva  0,75 - 1,25 kW

Pneumatická (ejektorová) vývěva  450 - 675 NI/min při 6 bar

Délka zdvihací hadice 2,5 / 3 / 4 m

Zdvih cca 2/3 délky hadice

pOužití

  krabice
  plechy
  skleněné tabule
  balíky mouky, konzerv, lahví apod.

MOžnOsti

  lze ho dodat s elektrickou nebo 
pneumatickou vývěvou

  elektrická vývěva se dodává standardně s 
tlumícím boxem

  pneumatická vývěva je umístěna u 
závěsného oka

tECHniCké paRaMEtRy ManipulátORu VaCulEX tl

Zdvihací jednotka
Zdvihací hadice

2,5 m 3 m 4 m

Celková délka rozvinuté hadice (bez poutka) 2 700 mm 3 200 mm 4 200 mm

Celková délka stažené hadice (bez poutka) 980 mm 1 120 mm 1 410 mm

Zdvih 1 720 m 2 080 mm 2 790 mm
Celková hmotnost (s ejektorovou vývěvou L100 nebo 

L150) 5,1 kg 5,5 kg 6,3 kg

Nosnost vývěvy L100 + zdvihací hadice Ø 100 mm 0-35 kg 0-35 kg 0-35 kg

Nosnost vývěvy L150 + zdvihací hadice Ø 120 mm 0-50 kg 0-50 kg 0-50 kg

Ejektorová vývěva (poháněná stlačeným vzduchem) Vaculex L100 Vaculex L150 -

Provozní tlak 6 bar 6 bar -

Spotřeba vzduchu při 50% 225 l/m  
při 6 barech

315 l/m 
Při 6 barech -

Hlučnost ve vzdálenosti 1 m od vývěvy 60-65 dBA 60-65 dBA -

 Vakuový manipulátor Vaculex tl
 manipulátory pro zvedání a vysypávání pytlů s prádlem. Určeno pro velkokapacitní 
prádelny v nemocnicích...

 Vakuový manipulátor Vaculex tl
 VACULEX TS byl vyvinut k řešení problémů s manipulací zboží mezi nízkými a vysokými 
stohovacími výškami. Snadné uchopení a uvolnění zboží . VACULEX TS usnadňuje uchopení 
nebo uvolnění zboží s výbornou kontrolou i na úrovních vysoko nad hlavou obsluhy. Unikátní 
design ovládací rukojeti VACULEX TS umožňuje vybrat zboží na úrovni podlahy, aniž by  
obsluha musela klečet nebo se ohýbat.

 Bezkonkurenční ergonomie pro stohování. 
 Nastavitelné pro zpracování různých výrobků, jako jsou pytle, krabice, plechy, desky a 
apod.  

pOužití

 velkokapacitní prádelny

Zvedání břemen může při nevhodné poloze 
těla způsobit poškození zdraví důsledkem 
přetížení  
(nemoc z povolání).
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pOužití

 krabice
 pytle
 plechy
 dřevěné a plastové desky
 palety
 skleněné tabule
 sudy
 role a balíky papíru
 roury
 díly ve výrobě

 Vakuový manipulátor Vaculex Vl
  nejvýkonnější vakuový hadicový manipulátor - pevný, víceúčelový, příjemný pro uživatele
  obouruční obsluha
  pro zdvihání břemen o hmotnosti od 30 do 200 kg
  dodáván v šesti typových řadách podle zdvihacích hadic (rozmezí mezi 100 mm a 250 mm), 
s pěti rozdílnými vývěvami a širokou nabídkou příslušenství a přísavek pro velké množství 
kombinací

  obvykle je poháněn elektrickou vývěvou, ale je možné dodat i vývěvu pneumatickou

Mechanické uchopovací prostředky
Místo přísavky lze pro uchopení břemene použít hák, svěrku, speciální mechanický nebo 
pneumatický přípravek.

Manipulátory Vaculex lze dodat i v provedení pro různá speciální prostředí:
 nerezové provedení pro chemický, potravinářský nebo farmaceutický průmysl
 speciální provedení pro práci ve výbušném prostředí

tECHniCké paRaMEtRy ManipulátORu VaCulEX Vl

Maximální nosnost  250 kg

Průměr zdvihací hadice  100 - 200 mm

Elektrická vývěva  2,2 - 6,5 kW

Délka zdvihací hadice 2,5 / 3 / 4 m

Zdvih cca 2/3 délky hadice

nEjVyšší kValita ZDViHaCí HaDiCE
Zdvihací hadice, zkonstruované a vyrobené 
podle naší vlastní konstrukce, mají tu 
nejvyšší kvalitu. Dodáváme je s tříletou 
zárukou.

ZáVěsné OkO
Je možné dodat v různých provedeních tak, 
aby vyhovovalo různým typům závěsných 
prostředků.

OVláDaCí jEDnOtka sE ZVukOVOu 
iZOlaCí a ERgOnOMiCkOu RukOjEtí
Microlex je obsluhován jednou rukou, 
Vaculex oběma.

EfEktiVní OCHRanný náVlEk
Náš standardní ochranný návlek je výbornou 
ochranou proti vnějšímu opotřebení 
zdvihací hadice.

VýkOnný VZDuCHOVý filtR
Naše standardní vzduchové filtry zvyšují 
životnost vývěv. Jako přídavné zařízení 
nabízíme extra velký vzduchový filtr pro 
použití v prašném prostředí. 

Zpětný VEntil jakO OCHRana 
pROti úRaZŮM
Zpětný ventil zajišťuje v případě 
náhlé ztráty výkonu nebo zastavení 
vývěvy pomalé spuštění břemene na 
zem. Tím se minimalizuje nebezpečí 
poranění osob a poškození materiálu.

HORní a spODní šROubOVé pŘíRuby 
ZDViHaCí HaDiCE 
Zavěšení zdvihací hadice k hornímu 
otočnému čepu  šroubovou přírubou 
je naše unikátní patentové řešení 
a zabezpečuje dlouhou životnost 
zdvihací hadice.

pRužně ulOžEný VEntilOVý 
OVláDaCí systéM 
Břemeno se vždy vrátí do nastavené 
výšky, i když obsluha nedrží ovládací 
jednotku nebo je s ovládací 
jednotkou náhodně manipulováno.

spODní OCHRanný VEntil pRO 
ZVýšEní bEZpEčnOsti
V případě, že by se zvedané břemeno 
uvolňovalo, dojde k otevření 
spodního ventilu a následně ke 
snížení podtlaku ve zdvihací hadici, 
a proto břemeno nezvednete.

pŘísaVka s OptiMální bEZpEčnOstí
Hadicový manipulátor nezvedne břemeno, které je příliš těžké a nepustí břemeno, které je 
zdvihnuto. Všechny standardní přísavky jsou přizpůsobeny  velikosti zdvihací hadice, která je 
používána s bezpečnostním faktorem minimálně 2,5. To znamená, že břemeno je přitahováno 
k přísavce sací silou 2,5x větší než je zdvihací síla hadice.
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tECHniCké paRaMEtRy ManipulátORu VaCulEX tp

Zdvihací jednotka

Celková délka (rozvinutá hadice) - A max.  2 926 mm

Celková délka (stažená hadice) - A min.  1 206 mm

Zdvih - B  1 720 mm

Celková hmotnost (802, bez vývěvy)  5,7 kg

Celková hmotnost (s vestavěnou vývěvou L150)  8,3 kg

Doporučený rozsah nosnosti pro krabice  0 - 40 kg

Doporučený rozsah nosnosti pro neporézní povrch  0 - 65 kg

Průměr měchové přísavky  150 mm

Bezpečnostní koeficient (sací síla / zdvihací síla)  2,3 násobek

Průměr zdvihací (smršťovací) hadice  100 mm

Hlučnost ve vzdálenosti 1m od ovládací rukojetí  802: 54 - 65 dBA 
L150: 60 - 65 dBA

Elektrická vývěva Vaculex 802 v odhlučňovacím boxu

Napájení  190-255/330-440V/50Hz 
190-290/330-500V/60Hz

Motor kW  1,25 kW 50 Hz 
1,5 kW 60 Hz

Rozměry (v boxu) v x š x d  540 x  815 x 515

Hmotnost  76 kg

Hlučnost ve vzdálenosti 1m od odhlučňovacího boxu  54 dBA

Ejektorová vývěva Vaculex L150 (poháněná stlačeným vzduchem)

Provozní tlak  6 bar

Spotřeba vzduchu  630 litrů/min. při 6 bar

Hlučnost ve vzdálenosti 1m od vývěvy  65 dBA

pOužití

 logistické firmy
 spedice
 sklady
 zásilkové firmy
  a ostatní provozy, ve kterých je potřeba 
rychle zvedat menší břemena.

 Vakuový manipulátor Vaculex tp
   jedinečný, zcela nový vakuový hadicový manipulátor s ergonomickou rukojetí, který byl 
vyvinut speciálně pro rychlou manipulaci balíků (krabic)

   velmi snadno se ovládá a dobře se s ním manipulují i velké balíky různých tvarů a hmotností
   balík můžete brát z různých stran a otáčet ho o 360° ovládací jednotkou nebo otáčet jen 
balíkem a přísavkou

doporučený rozsah nosnosti pro krabice: 0-40 kg
doporučený rozsah nosnosti pro neporézní povrch: 0-65 kg

Zvedání břemen může při nevhodné poloze 
těla způsobit poškození zdraví důsledkem 
přetížení (nemoc z povolání). 

Vaculex TP Vám zvedání usnadní a urychlí. 
Je lehký, jednoduše použitelný, urychlí 
práci a zvýší produktivitu. 
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Vakuové manipulátory a ruční přísavky 
uplifter
Na používané technické vybavení musí být spolehnutí. Německá společnost Uplifter Vám 
nabízí širokou škálu vakuových přísavek a přísavných rámů, které Vám zajistí jednoduchou    
a bezpečnou manipulaci různých materiálů.
Vakuová přísavná zařízení Uplifter jsou vhodná pro manipulaci skel, kamene, sendvičových 
panelů, plechů, lamino desek a dalších materiálů. Vše pro nasazení v exteriéru i vnitřním 
prostředí a ve variantách dimenzovaných pro uplatnění v průmyslu i u řemeslníků.

Vakuový přístroj upg 350-2

Vakuový přístroj UPG 350-2 je díky své konstrukci snadno přizpůsobitelný rozměrům 
břemene, které je tak možné snadno usadit a namontovat. Naklápění je možné manuálně     
o 90° a otáčení o 360°(s aretací každých 45°). Typ UPG 350-2 má bateriový pohon, který 
je vhodný pro montáže na stavbách a manipulacích ve venkovním prostředí. Stav baterie 
lze sledovat na LED – ukazateli. Baterii je možné snadno vyměnit a dobít. Varovný signál 
upozorní na pokles vakua či výpadek jednoho okruhu. Stabilní a bezpečné přisátí přístroje 
zajišťují přísavné talíře (průměr 300 mm). Jednotlivé přísavné talíře je možné nastavit bez 
použití nářadí.

 nosnost do 350 kg
 2 netávislé vakuové okruhy
 konstrukční hloubka 210 mm
 manuální otáčení o 360°(aretace každých 45°); manuální naklápění o 90°
 splňuje EN 13155
 pracovní teplota 0-40°C
 zboží je dodáváno včetně dřevěného přepravního boxu
 individuální uspořádání přísavek bez použití nářadí
 odpružené přísavné talíře
 integrované měřící přístroje k monitorování vakua a dodávky energie
 integrovaná rezervní vakuová nádoba
 optické/akustické varovné zařízení

tECHniCké paRaMEtRy

Vakuový systém: 2-okruhový systém

Přísavné talíře: 4 kusy, Ø 300 mm

Nosnost: 350 kg horizontálně, 300 kg vertikálně

Vlastní hmotnost: 43 kg

Konstrukční hloubka: 210 mm

Provozní teplota: 0° až 45°C

Pohon: baterie 12 V, 7 Ah

Provozní doba: 8 hodin

Příplatková výbava: Distanční nástavce - Mount-Extensions
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Vakuový přístroj upg 450

Vakuový přístroj UPG 450 je snadno přizpůsobitelný každé situaci. 4 přísavné talíře lze 
snadno rozšířit na 6 a to bez použití nářadí. Typ UPG 450 má odnímatelné rameno. Pro 
svislé zavěšení bez ramene má UPG 450 závěsná oka. Povrch břemene musí být hladký, 
rovný a bezporézní. Přisátí probíhá automaticky po aktivaci tlačítka. Stav vakua a baterie je 
sledován integrovaným měřičem. Případný pokles vakua je okamžitě akusticky signalizován. 
Integrovaná hi-tech nabíječka v kombinaci s hlavním vypínačem napájení přístroje umožňuje 
předejít vybití (respektive umožní rychlé dobití).

 nosnost do 450 kg
 2 netávislé vakuové okruhy
 konstrukční hloubka 118 mm (bez nosného ramene), 179 mm (s nosným ramenem)
 manuální otáčení o 360°(aretace každých 45°); manuální naklápění o 90°
 integrovaná hi-tech nabíječka se spínačem pro rychlé oživení i tzv. hluboce vybité baterie
 splňuje EN 13155
 integrované měřící přístroje k monitorování vakua a dodávky energie
 integrovaná rezervní vakuová nádoba
 optické/akustické varovné zařízení
 zboží je dodáváno včetně dřevěného přepravního boxu
 integrovaný vypínač celého zařízení

tECHniCké paRaMEtRy

Vakuový systém: 2-okruhový systém

Přísavné talíře: 4 kusy, Ø 300 mm, 6 kusů Ø 300 mm

Nosnost: 450 kg horizontálně, 300 kg vertikálně

Vlastní hmotnost: 47 kg (4 přísavky), 57 kg (6 přísavek)

Výkon sání: 1,95 m³/h

Provozní teplota: 0° až 45°C

Konstrukční hloubka: 118 mm (bez nosného ramene, 179 mm (včetně nosného 
ramene)

Vakuový systém:
nezávislý 2-okruhový systém, každý vakuový okruh s 
dvojitým jištěním a integrovanou rezervní vakuovou 

nádobou
Pohon: baterie 12 V, 4 A nezávislá na síti

Provozní doba: 8 hodin
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Vakuový přístroj upg 600-2

Vakuový přístroj UPG 600-2 je možné snadno přizpůsobit manipulovanému břemenu. 
Prodlužovací ramena lze snadno osadit i odmontovat. Přisávání probíhá automaticky po 
aktivaci tlačítka. Při poklesu vakua se ozve varovný signál a přístroj automaticky zahájí sání. 
Na LED-displeji lze sledovat stav baterie.

 nosnost do 600 kg
 2 netávislé vakuové okruhy
 konstrukční hloubka 139 mm (bez nosného ramene), 205 mm (s nosným ramenem)
 manuální otáčení o 360°(aretace každých 90°a speciální pozice); manuální naklápění bez 
rastru

 splňuje EN 13155
 zboží je dodáváno včetně dřevěného přepravního boxu
 individuální uspořádání přísavek bez použití nářadí
 odpružené přísavné talíře
 integrované měřící přístroje k monitorování vakua a dodávky energie
 integrovaná rezervní vakuová nádoba
 optické/akustické varovné zařízení

tECHniCké paRaMEtRy

Vakuový systém: 2-okruhový systém

Přísavky 4 kusy, 6 kusů, 8 kusů 

Nosnost: 300 kg, 450 kg, 600 kg 

Vlastní hmotnost: 70 kg, 80 kg, 89 kg

Přísavné talíře: Ø 300 mm

Koncový tlak: 700 mbar

Pracovní teplota: 0° až 40°C

Konstrukční hloubka: 139 mm (bez nosného ramene, min. 205 mm (včetně 
nosného ramene)

Pohon: baterie 12 V

Příslušenství: 4 prodlužovací ramena

Příplatková výbava: Distanční nástavnce - Mount-Extensions

Provozní doba: 8 hodin
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Ruční přísavka Hs n 4950

Ruční přísavka Hs n 5450

Ruční přísavka HS N 4950 je vhodná pro břemena s hladkým, rovným a vzduch 
nepropouštějícím povrchem. Kovová rukojeť je vybavena vypouštěcím ventilem. Případný 
pokles vakua je signalizován červenou bezpečnostní ryskou. Díky zpětnému ventilu je možné 
dopumpování bez ztráty stávajícího vakua. Pomocí vypouštěcího ventilu se břemeno snadno a 
rychle uvolní.

Ruční přísavka HS N 5450 je vhodná pro břemena s hladkým, rovným a vzduch 
nepropouštějícím povrchem. Případný pokles vakua je signalizován červenou bezpečnostní 
ryskou. Díky zpětnému ventilu je možné dopumpování bez ztráty stávajícího vakua. Pomocí 
vypouštěcího ventilu se břemeno snadno a rychle uvolní.

 nosnost do 100 kg
 přísavný talíř Ø 230 mm

 rukujeť z kvalitního kovu
 červený ukazatel varuje před případnou ztrátou vakua
 pro hladké, rovné a bezporézní  poddajné povrchy
 součástí dodávky je plastový kufřík

 nosnost 120 kg
 přísavný talíř Ø 200 mm

 rukujeť z kvalitního kovu
 červený ukazatel varuje před případnou ztrátou vakua
 pro hladké, rovné a bezporézní povrchy
 součástí dodávky je plastový kufřík

tECHniCké paRaMEtRy

Nosnost: 120 kg

Vakuový systém: 1 kus, přísavný talíř s flexibilním okrajem, Ø 230 mm, 
přísavný talíř G0725 (plochý)

Rukojeť: kov, sací píst, vypouštěcí ventil

Zabezpečení: červený ukazatel, zpětný ventil

Vhodné pro: hladké, rovné, bezporézní flexibilní povrchy

Doplňky: plastový kufřík

Na přání: akustické upozornění na pokles vakua, přísavný talíř   
pro strukturované povrchy, sací píst pro velké výšky

tECHniCké paRaMEtRy

Nosnost: 100 kg

Vakuový systém: 1 kus, Ø 200 mm, přísavný talíř G0695 (plochý)

Rukojeť: kov, sací píst, vypouštěcí ventil

Zabezpečení: červený ukazatel, zpětný ventil

Vhodné pro: hladké, rovné, bezporézní povrchy

Doplňky: plastový kufřík

Na přání: akustické upozornění na pokles vakua, přísavný talíř  
pro strukturované povrchy, sací píst pro velké výšky
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Ruční přísavka Hs n 6450

Ruční přísavka bO 602.10 bl

Ruční přísavka bO 601 bl

Ruční přísavka HS N 6450 je vhodná pro manipulaci s klenutými nebo bezporézními povrchy. 
Poloměr klenutého břemene musí být nejméně 330 mm. Pro manipulaci s křehkými a 
tenkými břemeny není tato přísavka vhodná. Červená ryska upozorňuje na pokles vakua. Díky 
zpětnému ventilu je možné dopumpování bez ztráty stávajícího vakua. Pomocí vypouštěcího 
ventilu lze břemeno snadno a rychle uvolnit.

Ruční přísavka BO 602.10 BL má zvětšený prostor pro uchopení, díky tomu je práce 
s přísavkou snadná a pohodlná. Přísavka je vybavena sklopnými páčkami pro rychlé přisátí 
břemene. Signalizace stavu vakua je integrovaná.

Ruční přísavka BO 601 BL je vhodná pro všechny kompaktní materiály s nepropustným 
povrchem. Rukojeť je opatřena protiskluzovým povrchem a velkým prostorem 
pro uchopení. Díky kulatému tlačítku ventilu je obsluha přísavky rychlá a snadná.                                    
Stav vakua lze kontrolovat pomocí červené rysky.

 nosnost do 160 kg
 přísavný talíř Ø 250 mm
 rukujeť z kvalitního kovu
 červený ukazatel varuje před případnou ztrátou vakua
 klenuté, nepravidelné bezporézní povrchy
 součástí dodávky je plastový kufřík

 nosnost max. 50 kg
 přísavný talíř Ø 120 mm
 2-bodová přísavka s páčkami pro rychlou fixaci a bezpečnostním ukazatelem
 pro sklo, plast, kov, dřevo a mramor s upraveným povrchem

 nosnost max. 120 kg
 přísavný talíř Ø 210 mm
 ruční přisávání
 pro sklo, plast, kov, dřevo a mramor s upraveným povrchem
 certifikace TÜV

tECHniCké paRaMEtRy

Nosnost: 160 kg

Vakuový systém: 1 kus, Ø 250 mm, poloměr klenutého břemene min. 330 
mm, přísavný talíř G0750 (konkávní)

Rukojeť: kov, sací píst, vypouštěcí ventil

Zabezpečení: červený ukazatel, zpětný ventil

Vhodné pro: klenuté, nepravidelné bezporézní povrchy

Doplňky: plastový kufřík

Na přání: akustické upozornění na pokles vakua

tECHniCké paRaMEtRy

Nosnost: 50 kg

Vakuový systém: masivní hliníková konstrukce s pogumovaným povrchem

tECHniCké paRaMEtRy

Nosnost: 120 kg

Vakuový systém: masivní hliníková konstrukce s pogumovaným povrchem
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Vakuové přísavkové manipulátory pannkoke

Manipulátory zejména pro manipulace s tabulemi skla, oplášťování budov apod. Zavěšené na 
zdvihacím zařízení umožňují práci jak v horizontální, tak vertikální poloze, příp. naklápění či 
rotaci o 360°. Zdrojem vakua je vývěva, kterou lze napájet i z baterie umístěné na rámu.
Široká nabídka ručních vakuových zdvihačů tzv. „přísavek“.

  Ruční vakuový zdvihač pannkoke typ 293
 Pro břemena: o max. hmotnosti 70 kg - horizontální poloha

                        o max. hmotnosti 30 kg - vertikální poloha
 Perfektní řešení pro horizontální manipulaci, dvojnásobné jištění
 Ruční vakuová pumpa se zásobníkem.
 Zásobník vzduchu 0,2 l zajišťuje dlouhodobou přilnavost přísavky.
 Kontrolní vakuometr.
 Přísavka 380 x 82 mm, tepelně odolná do 100°C, neodolává oleji

VýROba sklEněnýCH tabulí 
typ 7025-Ms4/E

MOntážní pRáCE, něMECkO 
typ kOMbi 7211-Ds3

Ruční vakuový zdvihač 
Pannkoke typ 295
  Pro vertikální manipulaci s břemeny      
o max. hmotnosti 50 kg.

Ruční vakuový zdvihač 
Pannkoke typ 384
  Pro vertikální manipulaci s břemeny      
o max. hmotnosti 80 kg.
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ROtOMaX - otáčení těžkých zařízení

Otáčení rozměrných a těžkých zařízení je velmi nebezpečné a nese značná rizika. Při 
nesprávném otáčení je vysoké riziko nehody, při kterých může dojít k pádu břemene a tím k 
jeho poškození a v nejhorším případě i k zranění osob.

ROTOMAX® pro otáčení těžkých zařízení, tento problém řeší. Objemné zařízení lze otočit 
a otáčet bezpečně a hladce. Otáčení lze zastavit v libovolné poloze pro provedení kontroly 
a údržby na otáčeném zařízení. Operátor ovládá otáčení z bezpečné vzdálenosti pomocí 
rádiového dálkového ovladače.

ROTOMAX® pro otáčení těžkých zařízení byl navržen pro různé použití jako je otáčení 
obráběcích strojů, svařovaných konstrukcí, slévárenských forem, lodních motorů atd.

  Bezpečné a pohodlné otáčení objemných 
dílů a břemen

  Otáčené břemeno může být zastaveno v 
jakékoli pozici

  Bez poškození otáčených břemen
  Zamezení nehod během rotace
 Mobilní použití
 Nosnosti v rozmezí 1000 až 200 000 kg
  Standardní zařízení s pevnou vzdáleností 
popruhů nebo manuální/elektrické 
nastavení

  Jednotlivé zařízení pro tandemové 
operace

 Individuální řešení pro vaše použití

ROtOMaX® R: bez nastavování

Type R Nosnost  
[kg]

A  
[mm]

B1  
[mm]

B2  
[mm]

C  
[mm]

D 
 [mm]

E  
[mm]

F  
[mm]

G  
[mm]

H  
[mm]

I  
[mm]

Power /DC 
[kW /%]

TM¹  
[Nm]

TS²  
[m / 
min]

W³ 
 [kg]

1000 / 0,6 1000 710 770 - 600 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 190

1000 / 1,1 1000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 235

1000 / 2,0 1000 2110 - 865 2000 210 265 120 25 200 455 0,4 / 10 825 2,5 450

2000 / 0.6 2000 710 770 - 600 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 190

2000 / 1,1 2000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 235

2000 / 2,0 2000 2110 - 865 2000 210 265 120 25 200 455 0,4 / 10 825 2,5 450

3000 / 0,6 3000 710 770 - 600 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 190

3000 / 1,1 3000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0,4 / 10 825 2,5 235

3000 / 2,0 3000 2110 - 865 2000 210 265 120 25 200 455 0,4 / 10 825 2,5 450

5000 / 0,6 5000 710 770 - 600 210 265 120 25 80 455 0,7 / 10 1650 2,5 200

5000 / 1,1 5000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0,7 / 10 1650 2,5 255

5000 / 2,0 5000 2110 - 865 2000 210 265 120 25 200 455 0,7 / 10 1650 2,5 470

10000 / 1,5 10000 1665 1880 1165 1500 400 545 100 60 160 635 0,75 / 40 3200 2,8 1000

10000 / 2,0 10000 2165 - 1225 2000 400 545 100 60 160 635 0,75 / 40 3200 2,8 1150

10000 / 3,0 10000 3165 - 1265 3000 400 545 100 60 160 635 0,75 / 40 3200 2,8 1350

20000 / 2,0 20000 2415 1650 1355 2000 400 545 150 50 240 635 1,5 / 40 6400 2,8 1500

20000 / 3,0 20000 3415 - 1455 3000 400 545 150 50 240 635 1,5 / 40 6400 2,8 1900

25000 / 2,5 25000 2840 - 1765 2500 400 660 150 60 320 920 2,2 / 40 10500 2,6 2500

30000 / 3,0 30000 3340 - 1765 3000 400 660 150 60 320 920 2,2 / 40 10500 2,6 2650

Základní jednotka bez nastavování, nostnosti 1 000 - 30 000 kg.

Základní vybavení se závěsným rámem pro hák jeřábu, s řídicím kabelem        
a ovládací stanicí doleva / doprava a nouzové zastavení, 400 V.

Popis položek   
1.  Závěsné oko   
2.  Standardní zavěšení   
3.  Krátké zavěšení (speciální příslušenství)  
4.  Ocelové tělo/pouzdro   
5.  Hnací kolo   
6.  Gumové nohy   
7.  Smyčky nebo řetězy   
8.  CEE-zástrčka, 5-pin   
9.  Ovládací kabel   
10. Ovládací jednotka   
11. Vodítko pro omezení úhlu popruhu   

tECHniCké paRaMEtRy 1/OtáčiVý MOMEnt, 2/RyCHlOst OtáčEní, 3/VáHa (bEZ pásŮ)
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ROtOMaX® RE

Pro tandemový provoz se dvěmi jeřáby, nosnost 3 000 až 20 000 kg.

Základní vybavení se závěsným rámem pro hák jeřábu, s řídicím kabelem        
a ovládací stanicí doleva / doprava a nouzové zastavení, 400 V.

Popis položek   
1.  Závěsné oko   
2.  Zavěšení   
3.  Ocelová konstrukce      
4.  Stavění 
5.  Zamykání   
6.  Hnací motor   
7.  Hnací kolo   
8.  Řetězy nabo smyčky   
9.  Řídící jednotka   
10. CEE - zástrčka, 5-pin   
11. Ovládací kabel 
12. Ovládací jednotka  

Popis položek   
1.  Závěsné oko   
2.  Zavěsný čep   
3.  Ocelové pouzdro      
4.  Hnací kolo 
5.  Protizávaží   
6.  Řetězy nabo smyčky   
7.  Řídící jednotka   
10. CEE - zástrčka, 5-pin   
11. Ovládací jednotka s ovládacím kabelem
12. Halix kabel (propojovací kabel)  

Typ RV Nosnost 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D
 [mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

Power / DC 
[kW /%]

TM¹
 [Nm]

TS² 
[m / 
min]

W³
 [kg]

1000 / 1.5 1000 1860 875 800-1500 165 310 110 20 150 380 0,6 / 40 410 3,1 370

1000 / 2.0 1000 2360 875 800-2000 165 310 110 20 150 380 0,26 / 40 410 3,1 390

1000 / 3.0 1000 3360 875 800-3000 165 310 110 20 150 380 0,26 / 40 410 3,1 430

2000 / 1,5 2000 1860 875 800-1500 165 310 110 20 150 380 0,26 / 40 410 3,1 370

2000 / 2.0 2000 2360 875 800-2000 165 310 110 20 150 380 0,26 / 40 410 3,1 390

2000 / 3.0 2000 3360 875 800-3000 165 310 110 20 150 380 0,26 / 40 410 3,1 430

3200 / 2.0 3200 2360 875 800-2000 165 310 110 20 150 400 0,45 / 40 705 3,1 390

3200 / 3.0 3200 3360 875 800-3000 165 310 110 20 150 400 0,45 / 40 705 3,1 530

3200 / 4.0 3200 4360 875 800-4000 165 310 110 20 150 400 0,45 / 40 705 3,1 655

5000 / 2.0 5000 2360 875 800-2000 165 310 110 20 150 400 0,83 / 25 1340 3,1 390

5000 / 3.0 5000 3360 875 800-3000 165 310 110 20 150 400 0,83 / 25 1340 3,1 530

5000 / 4.0 5000 4360 875 800-4000 165 310 110 20 150 400 0,83 / 25 1340 3,1 655

10000 / 3.0 10000 3550 1130 1200-3000 325 335 120 50 200 800 0,74 / 40 3300 3,1 1500

Type RE Capacity 
[kg]

A 
[mm]

B
 [mm]

D
 [mm]

E
 [mm]

F 
[mm]

Power / DC 
[KW / %]

TM¹ 
[Nm]

TS²
 [m/min]

W³
 [kg]

2 x RE 3000 2 x 3000 1900 1000 220 800 430 2 x 0.37/40 2 x 750 3,2 2 x 550

2 x RE 5000 2 x 5000 1900 1000 220 800 430 2 x 0.75/40 2 x 1800 2,6 2 x 550

2 x RE 10000 2 x 10000 2000 1150 406 1070 525 2 x 0.75/40 2 x 3200 2,7 2 x 1000

2 x RE 20000 2 x 20000 2250 - 406 1210 590 2 x 1.5/40 2 x 6400 2,7 2 x 2050

tECHniCké paRaMEtRy 1/OtáčiVý MOMEnt, 2/RyCHlOst OtáčEní, 3/VáHa (bEZ pásŮ)

tECHniCké paRaMEtRy 1/OtáčiVý MOMEnt, 2/RyCHlOst OtáčEní, 3/VáHa (bEZ pásŮ)

Základní vybavení se závěsným rámem pro hák jeřábu, s řídicím kabelem        
a ovládací stanicí doleva / doprava a nouzové zastavení, 400 V.

ROtOMaX® RV: manuálně nastavitelný
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Popis položek   
1.  Ocelová konstrukce   
2.  Závěs   
3.  Závěsný čep      
4.  Gumové nohy 
5.  Pohonná jednotka   
6.  Pojistná západka   
7.  Hnací kolo   
8.  Řetězy nabo smyčky   
9.  Řídící jednotka   
10. CEE - zástrčka, 5-pin   
11. Ovládací jednotka s ovládacím kabelem 
12. Max. dojezdové vzdálenosti kol                       
13. Min. dojezdové vzdálenosti kol

Popis položek   
1.  Ocelová konstrukce   
2.  Závěs   
3.  Závěsný čep      
4.  Gumové nohy 
5.  Pohonná jednotka   
6.  Hnací kolo   
7.  Řetězy nabo smyčky   
8.  Nastavení rychlosti (v=1,0m/min)  
9.  Nastavení trapézu   
10. Řídící jednotka
11. CEE - zástrčka, 5-pin                   
12. Ovládací jednotka s ovládacím kabelem 
13. Max. vzdálenost
14. Min. vzdálenost

Typ RVM Nosnost 
[kg]

C1
 [mm]

C2 
[mm]

A
 [mm]

B 
[mm]

D
 [mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G
 [mm]

Power / 
DC 

[kW /%]

TM¹ 
[Nm]

TS²
 [m / 
min]

W³
 [kg]

10000 / 4.0 10000 4000 1000 6700 1795 220 1095 1000 100 1,5 / 40 3600 2,6 2800

20000 / 4.0 20000 4000 1000 6700 1925 406 1225 1000 100 1,5 / 40 6400 2,7 3160

30000 / 4.0 30000 4000 1000 6700 2025 406 1325 1000 100 2,2 / 40 10500 2,5 3700

40000 / 4.0 40000 4000 1200 6700 2125 406 1425 1200 100 4,4 / 40 21000 2,5 4150

50000 / 4.0 50000 4000 1200 6700 2360 406 1660 1200 100 4,4 / 40 21000 2,5 4480

Typ RVM Nosnost 
[kg]

C1
 [mm]

C2 
[mm]

A
 [mm]

B 
[mm]

D
 [mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G
 [mm]

Power / 
DC 

[kW /%]

TM¹ 
[Nm]

TS²
 [m / 
min]

W³
 [kg]

10000 / 4.0 10000 4000 1000 6700 1795 220 1095 1000 100 1,5 / 40 3600 2,6 2800

20000 / 4.0 20000 4000 1000 6700 1925 406 1225 1000 100 1,5 / 40 6400 2,7 3160

30000 / 4.0 30000 4000 1000 6700 2025 406 1325 1000 100 2,2 / 40 10500 2,5 3700

40000 / 4.0 40000 4000 1200 6700 2125 406 1425 1200 100 4,4 / 40 21000 2,5 4150

50000 / 4.0 50000 4000 1200 6700 2360 406 1660 1200 100 4,4 / 40 21000 2,5 4480

tECHniCké paRaMEtRy 1/OtáčiVý MOMEnt, 2/RyCHlOst OtáčEní, 3/VáHa (bEZ pásŮ)

Manuálně nastavitelné, nosnost 10 000 až 50 000 kg.

Základní vybavení se závěsným rámem pro hák jeřábu, s řídicím kabelem       
a ovládací stanicí doleva / doprava a nouzové zastavení,                              
400 V 50 Hz 3PH, 48 V řídicího napětí, s CEE-zástrčkou, 5-pin.
      

Elektricky nastavitelné, nosnost 10 000 až 200 000 kg.

Základní vybavení se závěsným rámem pro hák jeřábu, s řídicím kabelem       
a ovládací stanicí doleva / doprava a nouzové zastavení, 400 V.
      

ROtOMaX® RVM: manuálně nastavitelný

ROtOMaX® RVE: elektricky nastavitelný
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Vakuové systémy Wimag

 Zdvihač alfa
 Vakuový zdvihač s bateriovým nebo síťovým napájením.
 Ideální vybavení pro dlaždiče, zahradní architekty, sklenáře.
 Pro hladké i hrubé hermetické plotny (např. dlaždice, desky z přírodního kamene, 
betonové, umělohmotné, kovové desky nebo sklo).

 Usazením zdvihače na břemeno se mezi gumou a povrchem utvoří vakuová komora. Zdvihač 
se pevně přichytí k desce a tuto lze jednoduše zvednout a manipulovat s ní.  Po stisknutí 
tlačítka zdvihač břemeno uvolní. Gumové těsnění lze jednoduše vyměnit. 

 Zdvihač Alfa lze použít ve vertikální poloze pro desky do hmotnosti 15 kg (např. umístění 
dlaždice na zeď). 

 Základní sada obsahuje: vakuový zdvihač s pevným držadlem, vakuovou pumpu, filtr, 
ventil, vše v kufříku.

pŘíslušEnstVí pRO napájEní

 Bateriový set: lithiové baterie - vystačí 
pro cca 3 hodinovou nepřetržitou práci. 
Doba nabíjení cca 2,5 hod.

 Souprava pro připojení do elektrické sítě: 
220V-50Hz, kabel 5 m délky

Objednávací kód Model Nosná kapacita 
horizontální

Nosná kapacita 
vertikální

Rozměry přísavky 
(š x d) Hmotnost

810 050 Zdvihač alfa * 50 kg ** 15 kg ** 120 x 260 mm 1,5 kg

810 060 dobíjecí baterie 2 ks + nabíječka 220V-50Hz 0,4 kg

810 070 sada pro připojení 220V-50Hz s kabelem 5 m 0,4 kg

*  Vakuový zdvihač musí být používán pouze blízko u země a nesmí být užíván s jiným 
zařízením pro zvedání materiálu.

** Maximální nosná kapacita ke zvednutí optimálního povrchu. V případě hrubého nebo 
pórovitého povrchu nosná kapacita klesá a nebo vůbec neexistuje.

 Zdvihač beta
 Mini podtlaková pumpa a dobíjecí baterie pro maximální výkon.
 Pro dlaždice z přírodního kamene nebo plastové desky .
 Nastavitelná výška 450 -470 mm a šířka 1,000 – 1,500 mm.
 Systém zdvihače zaručuje maximální výkon navzdory jeho minimální požadavkům na 
energii: tudíž vyžaduje pouze 12 V energii. Může být dodán i v úpravě pro napájení 
220V/50Hz 

 Ve standardním provedení je dodáván i vestavěný odlučovač vody. 
 Zdvihač Beta je standardně vybaven držadlem pro dva lidi, tzn. pro obsluhu jsou třeba dvě 
osoby. 

 Rozsah dodávky: vakuový zdvihač pro dvě osoby, hliníková bedna, pozinkované zdvihací 
madlo, 2-dobíjecí baterie ( kapacita každé z nich vystačí pro 1,5 hodiny nepřetržité 
práce), podtlaková pumpa, manometr, filtr, odlučovač vody. 

 Na přání je možné dodat i jiné speciální konstrukce, např. držák pro jednu osobu.

Objednávací kód Model Nosná kapacita 
horizontální

Rozměry přísavky 
(š x d) Hmotnost

815 201 Beta zdvihač s držadlem pro dvě osoby + dobíjecí baterie 100 kg ** 150 x 260 mm 12,0 kg

815 202 Beta zdvihač 220V s držadlem pro dvě osoby 100 kg ** 150 x 260 mm 12,0 kg

811 210 Dobíjecí baterie 0,6 kg

811 220 Nabíječka 220 V/12 V 1,2 kg

* Vakuový zdvihač musí být používán pouze blízko u země a nesmí být užíván s jiným 
zařízením pro zvedání materiálu.

** Maximální nosná kapacita ke zvednutí optimálního povrchu. V případě hrubého nebo 
pórového povrchu nosná kapacita klesá a nebo vůbec neexistuje.
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