
Přísavky WH Panel 400 jsou určeny na manipulaci jak se střešními sendvičovými panely, tak k manipulaci se stěnovými
panely v poloze vodorovně i svisle.

Přísavky splňují nařízení normy ČSN EN 13155:A2, tzn. že mají dva na sobě nezávislé podtlakové obvody a lze je používat
bez sekundárního jištění i pro práci ve výškách nad 1,8m nad zemí. Popruhy pro další úroveň zajištění břemene lze dodat na
přání, bude-li to vyžadováno například k manipulaci při ne zcela ideálních povětrnostních podmínkách.

Pracovního podtlaku rychle dosahují dvě výkonné vývěvy instalované v rámu.

K usnadnění práce a nalezení ideální polohy pro manipulaci s panely slouží závěsné oko nastavitelné mezi 0° až 90°.

Přísavky můžete použít jak na panely s mikroprofilací (většinou stěnové s výškou prolisů 1-2 mm), tak i na panely s vysokými
trapézovými vlnami (většinou střešní), kdy naše přísavky s oválnými talíři nasávají panel buď u kořene trapézových vln nebo
na jejich vrcholu (je-li dostatečně široký). Přísavky jsou bezkabelové, napájeny 24V baterií.

Váha základní části přísavek s ovládacím panelem, dvěma vývěvami a baterií (bez talířů) je pouze 45 kg. Váha celého
kompletu pro univerzální použití s oválnými talíři, prodlužovacími rameny (8m) i vozíku je 250 kg.

V případě manipulace se stěnovými panely v pozici na svislo, je nutné do kloubu přísavky vložit adaptér.

K přísavkám doporučujeme transportní a odkládací vozík s kolečky pro snadnější přepravu a skladování celého sestavy.

Přísavka je k dispozici k prodeji i k pronájmu.

Zajišťujeme odborný servis a každoroční revize podle platných norem a nařízení výrobce.

Bezpečná manipulace: 0°C - 40°C.
Nepoužívat přísavku v dešti!

Cena přísavky na vyžádání.
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Transportní poloha:

Přísavky si můžete objednat ve variantách s talíři:
- kulatými (průměr 250 mm) - pouze ke koupi
- oválnými (rozměr 320 mm x 100 mm) - ke koupi i pronájmu

Komplet WH Panel 400 s kulatými přísavkami (celkem 12 ks) má nosnost – 400 kg vodorovně a 400 kg svisle.
Komplet WH Panel 400 s oválnými přísavkami (celkem 16 ks) má nosnost – 400 kg vodorovně a 260 kg svisle.

Přísavky oválného tvaru Vám zaručí, že budete schopni zvedat větší množství sendvičových izolačních panelů i na straně s
trapézovými vlnami, mezi které se přísavky dostanou (max. výška trapézu 7 cm).

Varianty:
- s kulatými talíři (12 ks) se základním rozpětím ramen 2,1 m
- s oválnými talíři (16 ks) se základním rozpětím ramen 2,2 m
- s oválnými talíři (16 ks) s rozpětím ramen 3,9 m
- s oválnými talíři (16 ks) s rozpětím ramen 6,0 m
- s oválnými talíři (16 ks) s rozpětím ramen 8,0 m (v tomto případě lze manipulovat s panely až 16 m dlouhými)

Použití WH Panel 400:
- na panely s liniovou profilací (většinou stěnové s výškou prolisů 1-2mm)
- na panely s vysokými trapézovými vlnami (většinou střešní)
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