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Vakuový zvedák na panely 

 

Naklápěcí systém 0-90°

Duální vakuový okruh v 
souladu s EN13155

Rádiové dálkové 
ovládání  - volitelné 

Modulární rám

Bezpečnostní systémy

Parkovací stojan 

Technická data

Použití Instalace izolačních střešních a stěnových panelů horizontálně a 
vertikálně, hladké, mikrožebrové a lichoběžníkové panely

Nosnost Max 400 kg
Přísavné talíře 6 ks přísavných talířů  (800x120 mm)

Speciální rychle vyměnitelné těsnění
Pohyb nákladu Naklápění 0-90° 

90° rotace rámu pro vertikální instalaci
Operační systém Vakuové čerpadlo DC napájené bateriemi 

Vysokokapacitní dobíjecí baterie s indikátorem stavu nabití baterie
Nabíječka baterií
Rychle vyměnitelná sada baterií

Vakuový systém 2 nezávislé vakuové okruhy, každý podtlakový okruh s vakuovou 
rezervou a zpětným ventilem 

Váha zvedáku Závisí na konfiguraci
Ovládání Manuální ON/OFF ventil pro sání a uvolnění zátěže

Uvolnění zátěže dvojitě zabezpečeným příkazem
Rádiové dálkové ovládání pro sání a uvolnění (volitelné)

Standardní vybavení Audiovizuální výstražné signály při nízké hladině vakua 
Vakuoměr pro každý vakuový okruh 
Nabíječka baterií 240 V
Uzamykatelné vertikální a horizontální naklápění 

Serie 

CL1-6 

CL1-6 je speciální vakuový zvedák pro manipulaci a instalaci izolačních panelů. Díky svému modulárnímu rámu může být 
přizpůsoben jak stěnovým, tak střešním panelům. CL1-6 je vybaven 6 přísavkami s maximální nosností 400 kg. Naklápěcí 
systém umožňuje bezpečnou rotaci horizontálně ležících sendvičových panelů do vertikální polohy. 

Modularita a flexibilita CL1-6 platí také pro typy panelů, které dokáže zvednout, a to včetně plochých, mikrožebrových a 
lichoběžníkových, buď z minerální vlny nebo z polyuretanu. Kromě toho lze CL1-6 také upravit pro zvedání speciálních 
panelů, jako jsou střešní tašky a jiné panely speciálních profilů.

Pro optimalizaci prostoru při skladování a přepravě je vakuový zvedák dodáván s praktickým parkovacím stojanem pro 
snadnou manipulaci vysokozdvižným vozíkem a navíc vybaveným ochranným krytem. Konstrukce zvedáku se dá rozložit a 
uložit do stojanu o rozměrech pouhých 100x80x145 cm, aby se minimalizoval jeho objem při přepravě.
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Vakuový zvedák na panely

Technické výkresy pro střešní panely

Technické výkresy pro stěnové panely

EXT version 
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Vakuový zvedák na panely 

Parkovací stojan pro vysokozdvižný vozík
Parkovací stojan o velikosti palety s otvory pro vidlice 
vysokozdvižného vozíku pro snadné skladování a 
přepravu, včetně ochranného krytu. 

Speciální přísavné talíře na panely
Speciální těsnění přísavných talířů na panely je  navrženo 
tak, aby zajistilo snadné a okamžité uchycení na různých 
typech panelů (hladké, lichoběžníkové, mikrožebrované).

Podpora pro sestavený vakuový zvedák
Ocelový stojan pro podporu sestaveného vakuového 
zvedáku jako prevence poškození vakuových přísavných 
talířů, když se nepoužívá.

Pomocná konzole pro naklápění
Praktický pomocný kovový asistent naklápění k 
zavěšenému vakuovému zvedáku pro extrémně snadné 
naklápění z horizontální do vertikální polohy.

Sada náhradních baterií
Dodatečná sada vysokokapacitních baterií, kterou v 
případě potřeby snadno vyměníte, aniž byste přerušili 
práci.

Externí nabíječka
Externí nabíječka, abyste měli vždy připravenou nabitou 
sadu náhradních baterií.

        Dálkové ovládání Prodlužovací ramena         Speciální talíře Přídavný alarm 

Nosnost (kg) Počet talířů Sání a uvolnění Prodloužení do 4 m Prodloužení do 6,5 m 

400 6 Manuální CL1-6 CL1-6-EXT 

400 6 Rádiové dálkové ovládání CL1-6 RC CL1-6EXT-RC 

Standardní vybavení

Volitelné

Dostupné modely




