
Glass Vacuum Lifters

MRT4 Intelli-Grip Dual Circuit [320kg]

Vakuové zvedací zařízení MRT4 s dvouokruhovým vakuovým systémem 
je populární díky své univerzálnosti. 

Nosnost
hladký čistý povrch při 60% vakua) nosnost: 320 kg

Počet přísavných talířů talíře: 4

Přísavné talíře popis: černá guma, není odolný proti otěru, tepelně odolný do 38°C

Průměr přísavného talíře průměr: 305 mm 

Vhodné ke zvedání vlastnosti materiálu:
povrch: 
např.: 

vzduchotěsný/ neporézní 
hladký
sklo, plastové desky, keramické desky, tabulové plechy, potažené desky

Váha VZZ cca: 58 kg s prodlužovacími rameny (42 kg bez ramen) 

Hloubka VZZ hloubka: 292 mm

Rotace rotace: 360° manuální kontinuální uzamykatelná

Naklápění naklápění: 90° manuální

Vakuový systém dvojitý okruh: 1 čerpadlo, 2 vakuové rezervní nádrže

Napětí čerpadlo:
nabíječka baterie:

12v DC z nabíjecí baterie
110v/240v 50/60Hz jednofázová

Standardní vybavení standard: 4 x prodlužovací ramena

Volitelné příslušenství volitelné: zvedací rameno s nastavitelnou délkou, prodlužovací rameno, 
obloukové sací talíře (nosnost 270 kg), sací talíře na kámen (nosnost 270 
kg), talíře šetrné k povrchu, tepelně odolné talíře, montážní podložky držáků 
talířů 

Vakuové zvedací zařízení MRT4 přichází s inovativní 
technologií Intelli-Grip ve standardním vybavení. Stroje s 
Intelli-Grip technologií zvyšují bezpečnost provozu tím, že 
minimalizují chyby operátora, pomáhají identifikovat další 
potřeby školení a přidávají další bezpečnostní prvky k 
zajištění bezpečného provozu. 

Intelli-Grip také monitoruje vakuové zvedací zařízení v 
reálném čase prostřednictvím multifunkční diagnostiky a 
zobrazuje je aktuálně na barevném LCD dipleji. 

Vakuové zvedací zařízení MRT4 umožňuje rotaci 360° a 
naklápění  90° z každé pozice. Pomocí prodlužovacích 
ramen a pohyblivých podložek jsou možné nejméně čtyři 
konfigurace rámu, které pokryjí většinu velikostí nákladu na 
stavbách nebo v dílnách. 

Základní vlastnosti:

• Nosnost: 320 kg
• Dvouokruhový vakuový systém s rezervní nádrží, 

zpětným ventilem a vakuometrem pro každý 
okruh

• 90° manuální naklápění z vertikální do 
horizontální pozice

• Manuální rotace  360° uzamykatelná (kontinuální )
• Integrované bezúdržbové vakuové čerpadlo
• Integrovaný ovládací panel Intelli-Grip
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MRT4 - Compact MRT4 - Compact 
Přísavné talíře

MRT4 - Compact
Pohled z profilu

MRT4 - Compact 
Náklon

MRT4 - prodloužená
verze 

pohled z profilu

Technická data (mm)
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Představujeme nový dvouokruhový 
vakuový systém.

Technologie Intelli-Grip monitoruje 
vakuové zvedací zařízení v 
reálném čase.

Nové a vylepšené nabíjení znamená, 
že zvedák MRT4 Intelli-Grip je 
efektivnější.
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