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VIAVAC GBX2 

Modulair in 6 
configuraties 

voor 
glaspanelen. 
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VIAVAC GBX2 

De VIAVAC GBX2 is een compacte en eenvoudig te 

bedienen glaszuiger. De glaszuiger is modulair 

samengesteld en kan gemakkelijk - zonder gereedschap - 

worden aangepast voor verschillende toepassingen. 

 

De VIAVAC GBX2 is geschikt voor het hijsen  

en monteren van glaspanelen tot 800 kg. 



Eén apparaat die in zes verschillende  

configuraties kan worden opgebouwd. 
  

Twee onafhankelijk werkende vacuümcircuits.  

Een extra valbeveiliging is hiermee niet vereist. 
  

360° roteerbare zuignappen en 90° kantelbaar  

met instelbare vergrendeling. 
  

Robuuste aluminium constructie en compacte 

bouwvorm. 
  

Voldoet aan alle EU-veiligheidsvoorschriften en 

eisen als gehanteerd door de Arbeidsinspectie. 
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Voordelen VIAVAC GBX2 
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Het grote gebruiksgemak van de VIAVAC GBX2  

maakt dat deze bijzonder geschikt is voor montages  

met wisselende omstandigheden.  

VIAVAC GBX2 
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400 kg 400 kg 400 kg 

600 kg 600 kg 800 kg 

Één glaszuiger - zes configuraties 
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Voor moeilijk bereikbare 

plaatsen is de VIAVAC 

GBX optioneel leverbaar 

met een radiografische 

afstandsbediening.  

VIAVAC GBX2 - afstandsbediening 



Voor het monteren van glas bij een oversteek of onder een 

balkon is de VIAVAC GBX2 glaszuiger in combinatie met de 

Counter Balancer een praktische oplossing. 
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VIAVAC GBX2 - Counter Balancer 



Praktijkvoorbeelden 



Praktijkvoorbeelden 



Robuuste, afsluitbare transportbox voor het  

veilig transporteren van de glaszuiger.  

Radiografische afstandsbediening voorzien  

van veiligheidscode. 

Afstandshouder voor zuignappen. Toegepast bij 

montages van glas met een opstaand kader. 

Counter Balancer voor montage van glas bij 

situaties met een oversteek of balkons. 

Zuignappen in verschillende afmetingen uit 

voorraad leverbaar: 300 mm, 350 mm en 400 mm. 

Opties 

Extra korte hefarm vermindert de hefhoogte. 

Gunstig in gevallen met beperkte montagehoogte. 



VIAVAC GBX2 
Hefcapaciteit: max. 800 kg 
Eigengewicht: 100kg  
  
Accu:   
12V/10Ah. Geschikt voor ca. 50 elementen 
  
Functies:  
Zuignappen 360° draaibaar en in 8 standen te vergrendelen.  
90° kantelbaar en in 6 verschillende posities te vergrendelen. 
 
Vacuümsysteem:  
Twee onafhankelijk werkende vacuümcircuits 
  
Veiligheid:   
• Twee onafhankelijk werkende vacuümcircuits 
• Tweevoudige veiligheidsfactor van de hefcapaciteit 
• Alarmsignaal bij een te laag veiligheidsniveau. 
• Alarmsignaal bij onvoldoende accu 
• Aanduiding vacuümniveau met vacuümmeter en optisch rood/groen 

signalering. 
  
Normering:   
Het apparaat voldoet aan de CE Normering en eisen zoals deze door de 
Arbeidsinspectie aan glaszuigers worden gesteld.  

Specificaties 



VIAVAC vacuum lifting bv 
 

Bedrijfsweg 6 

3411 NV Lopik 

T: 0348 - 449 660 

E: info@viavac.nl 

 

 
www.viavac.nl 
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Contact 


