
Glass Vacuum Lifters

Nosnost
(smooth, clean surface at 60% vacuum)

nosnost: 320 kg

Počet přísavných talířů talíře: 4

Přísavný talíř popis: černá guma, není odolný proti otěru, tepelně odolný do 38°C

Průměr přísavného talíře průměr: 305 mm

Vhodný ke zvedání vlastnosti materiálu:
povrch: 
např.: 

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

Váha VZZ cca: 41 kg

Hloubka VZZ hloubka: 233 mm

Rotace rotace: 90° manuálně vlevo & vpravo uzamykatelné

Naklápění naklápění: 90° manuálně

Vakuový systém duální obvod: 1 čerpadlo, 2 vakuové rezervní nádrže

Napětí čerpadlo:
nabíječka baterie:

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

Volitelné vybavení volitelné: krátký hák závěsné oko), rádiové dálkové ovládání, obloukové 
přísavné talíře (nosnost 270 kg ), přísavné talíře na kámen(nosnost 
270 kg ), tepelně odolné talíře, talíře šetrné k povrchu

P11104 Intelli-Grip Dual Circuit [320kg]

Toto nejprodávanější vakuové zvedací zařízení je 
pohodlným nástrojem pro zvedání skla, kovů, keramiky 
a jiných neporézních materiálů.  Model P11104 umožňuje 
uživatelům rychle manévrovat náklad do požadované 
pozice díky rotaci 180° a naklápění 90°.

Vakuový zvedák P11104 nyní standardně obsahuje inovativní 
technologii Intelli-Grip. Tato inovativní bezpečnostní funkce 
monitoruje výkon vakuového zvedáku, provádí řadu diagnostik 
a aktuálně je zobrazuje na barevném LCD displeji. To 
umožňuje operátorovi identifikovat problémy jako je např. míra 
úniku vakua nebo životnost baterie či aktuální používaný režim 
zvedáku. Slouží také jako diagnostický systém pro použití 
zařízení.

Zvedák P11104 je spolehlivý, bezpečný a odolný, s nosností 
do 320 kg, s dobíjecí baterií, takže během provozu nemusíte 
řešit žádné složité kabely.

Při montáži skla pod podhledy nebo převisy je k dispozici také 
volitelný krátký hák. 

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

zpětným ventilem a vakuometrem pro každý 
okruh

• 90° manuální naklápění ze svislé do vodorovné 
polohy

• 180° rotace, uzamykatelná ve třech pozicích
• Integrované bezúdržbové vakuové čerpadlo
• 12 V dobíjecí baterie s integrovaným 110 V nebo 

240 V nabíječkou a měřičem energie baterie
• Integrovaný ovládací panel Intelli-Grip

Technická specifikace
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Technická data (mm) Možnost se zvedací rozpěrou - 635kg

Volitelný krátký hák (závěsné oko) upgrade

Krátký hák POZOR: Bez možnosti rotace a naklápění s krátkým 
hákem (závěsným okem)

P11104 “Four-In-Line” D
ual Circuit
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Technologie Intelli-Grip monitoruje 
vakuové zvedací zařízení v 
reálném čase.
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