
 

 

 

 

 

Uniek in kwaliteit en service 

METALSUD MCT 250/5 H4 
Kolomzwenkkraan 
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Prijsgunstig vacuümheftoestel voor het tillen van groot of zwaar plaatmateriaal. Dit toestel kan tot 200 

kg tillen dankzij de combinatie van een elektrische takel en een vacuümbeugel.  

De Metalsud is leverbaar met kolom en zwenkkraan te bevestigen op een betonvloer, ofwel enkel met 

zwenkkraan te monteren aan de muur of een paal. 
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Vacuümunit 

 

Voorzien van 4 verstelbare vacuümcups: 

 

- In lengte instelbaar overmeten: minimum 

920 mm en maximum uitgeschoven  

2165 mm 

- In breedte instelbaar overmeten: van 

minimum 525 mm tot maximum 1070 mm 

 

Het toestel kan gebruikt worden voor zowel 

luchtdoorlatende platen zoals mdf als luchtvaste 

platen. Deze vacuümunit is pneumatisch 

aangedreven en dus aan te sluiten op een 

compressor. 
 

  

 

Verstelling vacuümcups 

 

De lengte wordt versteld met een automatische 

stelpin en heeft per kant 8 instelbare afstanden. 

Voor de breedte kan je de cups willekeurig instellen 

naargelang de vorm van de last. 

  

Ergonomische bedieningsconsole 

 

Aan de linkerzijde staan 5 bedieningsknoppen en 4 

aan de rechterzijde 

 

- Pijl naar boven: met de linkerhand bedien je 

de trage hijssnelheid. Wanneer je ook de 

rechterknop indrukt, schakel je automatisch 

over naar de hoge snelheid 

- Pijl naar beneden: dient om het hijstoestel 

te laten zakken. Enkel links drukken voor de 

trage snelheid en links + rechts drukken 

voor de hoge snelheid 

- V: activatie van het vacuümsysteem te 

bedienen via de linkse groene knop 

- Gebogen pijl: met de linkse knop kan je de 

last naar verticale stand zwenken. Met de 

rechtse kan je de last naar horizontale stand 

zwenken. 

- R: rode knop: om het vacuüm te stoppen. 

Dit doe je door tegelijkertijd de linkse en 

rechtse knop in te drukken.  
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Vacuümunit 

 

- Rechts zit de noodstop 

- Daarnaast kan je de status van de 

oplaadbare batterij aflezen 

- Centraal zit de start-stopknop met 

verklikkerlichtje 

- Digitale aflezing met de status van de 

vacuümzuigkracht 

- Alarm: verwittiging wanneer er te weinig 

zuigkracht is 
 

 

 

 

 

 

  
 

Pneumatisch kantelsysteem 

 

Met de Metalsud kan je platen horizontaal opnemen, 90 graden zwenken en verticaal op de machine 

zetten. 2 pneumatische cilinders kantelen de last van horizontaal naar elke willekeurige hoek. De uiterste 

instelling is horizontaal en 90 graden gekanteld. 



METALSUD MCT 250/5 H4 

  5 

 

Pneumatische cilinders 

 

Om het vacuümframe te kantelen van horizontale 

naar verticale stand. 

 
 

 

 

 

Zeer stabiel hefframe 

 

Via de twee degelijke handvaten heeft de bediener 

de last correct in de hand. De vacuümzuigkracht is 

te allen tijde af te lezen op het digitaal scherm. 

 

 
 

Vacuümcups 

 

Deze cups zijn van eigen fabricaat. Ze bestaan uit 

een harde draagkern.  

De rasterstructuur zorgt voor een gelijkmatige 

verdeling van het vacuüm.  

Rondom zijn de cups voorzien van een ca. 10 mm 

dikke en zachte dichting. Deze dichting is 

vervangbaar en sluit het vacuüm perfect af op de 

last. 
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TECHNISCHE GEGEVENS  

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.  

Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren. 

 METALSUD MCT 250/5 H4 

Kolomzwenkkraan 

Draagvermogen zwenkarm kg 200 

Totale hoogte van de kolom mm 3500 

Hoogte onder de horizontale arm mm 2820 

Lengte zwenkarm mm 5000 

Oversized grondplaat mm 1000 x 1000 x 20 

Festoon elektrische power line  

Elektrische kettingtakel type X200T1V2 

Snelheid takel traag/snel m/min 2 en 8 

Draagvermogen takel RWT W 200 T1 V2 CS kg 200 

Motor takel kW 0,25 

Spanning V – Hz 380 – 50 

Bedieningspaneel met 2,5 meter kabel  

Laagspanning  

CE-markering  

Hefsysteem 

Vacuümhefsysteem in H-vorm met 4 vierkante 

zuignappen 
mm 250 x 250 

Lengte instelling vacuümcups (centerafstand) mm 680 tot 1860 

Breedte-instelling vacuümcups (centerafstand) mm 280 tot 800 

Min. En max. hefhoogte vacuümunit mm 0 tot 1800 (2100 op aanvraag) 

Extra power vacuümsysteem met maximale 

hefcapaciteit 
 

Voor MDF half-luchtdoorlatende platen  kg tot 120 

Voor niet-luchtdoorlatende platen kg tot 200 

Input perslucht 

bar 6 

nl/min 120 

Akoestische en optische alarmen  

Pneumatisch zwenken op horizontale as ° 0-90 

Kit met drukknoppen voor de bediening 

op/neer van het volledig systeem 
 

Inclusief alle kabels voor aansluiting  
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