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VakuTech 360

Tekniska fakta
Artikelnummer *****

Lyftkapacitet 360 kg / 500 kg

Vikt 50 kg

Längd 1670-1810 mm

Bredd 400 mm

Djup 349 mm

Laddninsström 230 V / 50 Hz

Vakuumsystem 2-krets

Batteri 12 V

Integrerad laddare Ja

Rotation 360 grader

Tiltfunktion 90 grader

Säkerhetsbrytare Ja

VakuTech kombi

Tekniska fakta
Artikelnummer *****

Lyftkapacitet 360 kg / 500 kg / 700 kg

Vikt 69 kg utan lyftarmar

Höjd 1247 mm utan lyftarmar

Bredd 800 mm utan lyftarmar

Djup 275 mm

Laddninsström 230 V / 50 Hz

Vakuumsystem 2-krets

Batteri 12 V

Integrerad laddare Ja

Rotation 360 grader

Tiltfunktion 90 grader

Säkerhetsbrytare Ja

Tillval 4 st förlängningsarmar 
med sugkoppar

VakuTech Kombi är speciellt framtagen för arbeten och montage på bygg-
arbetsplatsen. Effektiv installation av glaspartier och skrivmaterial vid t.ex. 
fasadmontage. I basutförande lyfter den 360kg i vertikalt läge men med ett 
påbyggnadskit klarar laster upp till hela 700kg. VakuTech Kombi har i standard-
utförande fyra stycken 400mm sugkoppar som har en lyftkapacitet på 360kg i 
vertikalt läge och 500kg i horisontalt läge. Med påbyggnadskitet har enheten 
åtta stycken 400mm sugkoppar och en lyftkapacitet på hela 700kg.  Vakuum-
oket lyfts enkelt med kran, kranarm, eller med en Robotlyft 250 i sin lyftarm 
som manuellt kan rotera 360°, tiltas och svängas manuellt 90°. VakuTech har 
två separata vakuumpumpar med säkerhetsbrytare och integrerad laddare. Den 
har ett 2-kretssystem och ljudsignal för säkerhet på byggarbetsplatsen.

VakuTech 360 är en mycket stark, kompakt, och smidig vakuumlyft framtagen 
för arbeten och montage på byggarbetsplats.  Effektiv installation av 
glaspartier och skrivmaterial vid till exempel fasadmontage. VakuTech 360 har 
fyra stycken sugkoppar som har en lyftkapacitet på 360kg i vertikalt läge och 
500kg i horisontalt läge. Vakuumoket lyfts enkelt med kran, kranarm, eller 
med en Robotlyft 250 i sin lyftarm som manuellt kan rotera 360 grader (låses 
var 45 °) och tiltas 90 grader och svängas manuellt 90 °. VakuTech har två 
separata vakuumpumpar med säkerhetsbrytare och integrerad laddare. 
Vakuumenheten har ett 2-kretssystem, tvåhandsfunktion för ventilerna, röd 
och grön ledljusindikation, och ljudsignal för säkerhet på byggarbetsplatsen.
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