
Ergonomische handling-oplossingen

Vacuüm-handlingsystemen
Toepassingen & producten
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Schmalz – Wereld van vacuümtechnologie

Dankzij consequente klantoriëntatie en baanbrekende innovaties, uitstekende kwa-
liteit en een omvangrijke service loopt Schmalz wereldwijd voorop als partner voor
vacuüm-technologie in de automatiserings-, handling- en opspantechniek.

Als wereldwijd opererende internationale onderneming met vooruitstrevende pro-
ducten en dienstverlening bieden wij onze klanten een meerwaarde door innovatie-
ve oplossingen. We ondersteunen al onze klanten die hun productieprocessen met
behulp van vacuümtechnologie efficiënter gestalte willen geven.

Om aan de specifieke eisen van verschillende industrietakken tegemoet te kunnen
komen, bieden wij vacuüm-handlingsystemen aan gericht op de volgende branches:
hout/kunststof
metaal/staalplaat
logistiek/verpakking
chemische industrie/farmaceutische industrie
lucht- en ruimtevaartindustrie
duurzame energie (windkracht, zonne-energie installaties)

Via ons internationale netwerk met eigen firma's in meer dan 50 landen, staan over
de hele wereld hoog gekwalificeerde contactpersonen ter plaatse voor u klaar.

Talrijke onderscheidingen onderstrepen de hoge mate aan ecologische en sociale
betrokkenheid van de onderneming.
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Vacuüm-handlingsystemen van Schmalz maken productieprocessen eenvoudiger en humaner door makkelijke en
efficiënte handling van werkstukken. De systemen overtuigen door hun functionaliteit, veiligheid en ergonomie,
bijvoorbeeld bij het laden en lossen van machines. Ze vormen de schakel tussen economische investering en ergo-
nomische werkomgeving, aangezien ze bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsklachten door het optillen
en verplaatsen van zware lasten. Met vacuüm-handlingsystemen worden productieprocessen efficiënter en door-
looptijden verkort. Tegelijkertijd worden motivatie en prestatievermogen van het personeel verhoogd.

Zowel met het standaardproduct als met de klantspecifieke oplossing zorgen de vacuüm-handlingsystemen van
Schmalz voor een betrouwbare ondersteuning bij het oplossen van uw handlingtaken.

Schmalz vacuüm-handlingsystemen

Vacuüm-heftoestel VacuMaster BasicVacuüm-slangheffer JumboSprint

Keuzecriterium 

Werkstuk 

Gewicht 

Snelheid 

Handlingsoort

Jumbo 
(vanaf pagina 4)

luchtdichte en poreuze onderdelen, zoals dozen,

zakken, vaten, meubels, houten platen, etc.

werkstukken tot 300 kg 

vaak, snel heffen en verplaatsen met behulp van

slechts één medium

horizontaal, 90° kantelbaar

VacuMaster 
(vanaf pagina 12)

platen, spoelen, houten en kunststof platen,

glasplaten, betonnen platen

werkstukken tot 2000 kg,

overwegend grote, vlakke stukken

toestel zuigt werkstuk aan, kettingtakel zorgt

voor het heffen en laten zakken

horizontaal, 90° kantelbaar, 180° draaibaar

Een hulp bij de keuze
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Draaglast klasses
Dankzij de verschillende draaglasten kan de Jumbo optimaal op het gewicht van het werkstuk worden afgestemd.

JumboErgo, 85 kg draaglast met viervoudige vacuümgrijper voor het laden en lossen van CNC houtbewerkingscentra

De vacuüm-slangheffer Jumbo is bijzonder geschikt voor het regelmatig en snel opheffen en verplaatsen van
dozen, zakken, vaten, houten platen en voor vele andere toepassingen tot 300 kg. Het vasthouden en opheffen
wordt daarbij uitsluitend met het medium vacuüm gerealiseerd. Om de last te kunnen grijpen en veilig op te hef-
fen zijn er geen ketting- of kabeltakel of een manipulator nodig.

De vacuüm-slangheffer Jumbo is regelmatig onderscheiden met diverse innovatie-prijzen en is voortdurend aan
verdere ontwikkeling onderhevig. Een garantie van 2 jaar onderstreept ons vertrouwen in ons product. 

Kraansystemen van Schmalz completeren de op de individuele toepassing afgestemde systeemoplossing.

Vacuüm-slangheffer Jumbo
Veelzijdig heffen en verplaatsen met slechts één energiebron

 25 kg 

1700 

1700 

1700/2100 

1700/2100 

1700/2100 

1700/2100 

1700/2100 

1700/2100 

1700/2100 

1700/2100 

Jumbo  Ty pe 
Draaglast horizontaal

Vacuümgenerator Hefhoogte [mm] 

Handy 20 

Handy 30 

Ergo/Sprint 35 

Ergo/Sprint 45 

Ergo/Sprint 65 

Ergo/Sprint 85 

Ergo/Sprint 110 

Ergo/Sprint 140 

Ergo/Sprint 200 

Ergo/Sprint 300 

Pomp/ejector

Pomp/ejector

Ventilator/ejector 

Ventilator/ejector 

Ventilator/ejector 

Ventilator/ejector 

Ventilator 

Ventilator 

Ventilator 

Ventilator 

 50 kg  75 kg  100 kg  125 kg  150 kg  200 kg  300 kg 

* 90˚ 

* 90˚ 

* 90˚ 

* 90˚ 

* 90˚ 

* De draaglast van toestellen die 90° gekanteld kunnen worden ligt 15 tot 20 kg lager.
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Vacuüm-slangheffer Jumbo
Veelzijdig heffen en verplaatsen met behulp van slechts een medium

JumboHandy, draaglast 30 kg met dubbele vacuümgrijper, voor het heffen van dozen

JumboErgo, draaglast 45 kg met meervoudige vacuümgrijper Compact, voor het

grijpen van vervormde dozen

JumboErgo, 90 kg draaglast met pneumatische kanteleenheid en viervoudige

vacuümgrijper, voor het heffen van houten platen

JumboErgo, draaglast 85 kg met dubbele vacuümgrijper, voor het heffen van dozen

met een afmeting tot 4 m

JumboErgo, draaglast 85 kg met viervoudige vacuümgrijper, voor het laden en lossen

van CNC houtbewerkingsmachines

JumboErgo, draaglast 85 kg, met pneumatische kanteleenheid, voor het horizontaal

optillen van zonnecellen en het verticaal neerzetten op een transportwagen

PA01000693_NL.qxd  19.10.2006  14:06 Uhr  Seite 4



JumboSprint, draaglast 45 kg met vacuümgrijper voor zakken, voor het grijpen van

kunststof- en papieren zakken

JumboErgo, draaglast 85 kg met dubbele zuignappen, voor het grijpen van

airconditioners

JumboErgo, draaglast 45 kg met dubbele vacuümgrijper, voor het laden van

beplakkingsinstallaties

JumboSprint, draaglast 65 kg met vacuümgrijper voor zakken, voor het grijpen van

zakken in explosiegevaarlijke ruimten volgens ATEX

JumboHandy, draaglast 30 kg met enkele vacuümgrijper, voor het verplaatsen van 

campingtafels

JumboErgo, draaglast 65 kg, voor het grijpen van rollen folie

De afgebeelde toepassingen dienen slechts ter illustratie van de veelzijdige mogelijkheden van de Jumbo.
Verdere toepassingen vindt u op onze internetsite: www.vacuworld.com link „Toepassingen”. 5
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Vacuüm-slangheffer Jumbo
Opbouw, functies en capaciteit van de Jumbo

JumboErgo

• Snel, nauwkeurig heffen van
lichte en zware lasten door
draaibare handgreep (lijkt op
gashendel van een motor)

• Laten zakken van de last door
„Gas geven”, opheffen van de
last door „Gas terugnemen”

• Veiligheid en ergonomische
houding op elke werkhoogte

• Optioneel: knikbare bedien-
beugel voor heffen op hoogte

JumboHandy pistoolgreep

• Nauwkeurig verplaatsen en
positioneren van elke last op
werktafelhoogte (horizontaal
verplaatsen)

• Ideale eenhandsbediening
voor het verplaatsen van 
lichte en grote hoeveelheden
goederen

JumboHandy beugelgreep

• Ergonomisch bedienen en ver-
plaatsen van de last over een
groot hefbereik (verticaal ver-
plaatsen)

• Ideale eenhandbediening voor
het verplaatsen van lichte en
grotere hoeveelheden goederen

JumboSprint

• Doeltreffend, nauwkeurig
grijpen van zware, onhandige
lasten onder zware omstandig-
heden 

• Laten zakken van de last door
„Indrukken” van de beugel,
opheffen van de last door
„Omhoog trekken” van de
beugel

• Direct sturen van zakken,
stenen, platen, (schuim)-
rubber etc.

• Veilig en ergonomisch 
tillen op elke werkhoogte

Ergonomisch bedieningselement voor vrijwel elke toepassing

Functie:
•Het vasthouden en opheffen wordt uitsluitend met vacuüm gerealiseerd
•Dankzij een modulair systeem, dat bestaat uit variabele, veelzijdig te combineren

basiscomponenten, is een eenvoudige aanpassing van het toestel aan individuele
wensen mogelijk

Veiligheid:
•Door de snel reagerende terugslagklep en het grote grijperoppervlak kan de last

niet vallen, zelfs niet als de stroom of de perslucht uitvalt
•Constructie voldoet aan de voorschriften ter preventie van ongevallen conform

BGR/BGV 500

Ergonomie:
•Gezond werken omdat rekening is gehouden met de nieuwste ergonomische

inzichten
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Hefeenheid

• Afhankelijk van de draaglast,
de hefhoogte en het gewicht
van het werkstuk zijn er ver-
schillende hefeenheden
beschikbaar

• Compacte constructie en 
makkelijk in het gebruik 
door enkelslang-systeem 

• 2 standaard heflengtes:
- 1700 mm 
- 2100 mm

• Optioneel in roestvaststalen
uitvoering

• Optioneel voor gebruik in
explosieveilige ruimtes 
volgens ATEX

Vacuümpompen EVE 25/40

• Elektrische vacuümgenerator
voor JumboHandy

Ventilator SB-M, SB-L en SB-V

• Vacuüm-ventilator voor poreuze en luchtdoorlatende werkstukken
met JumboSprint en JumboErgo

• Ventilator SB-V, frequentiegeregeld voor de optimale aanpassing van
het zuigvermogen en de onderdruk voor uiteenlopende toepassingen

• Ventilator SB-L Ex voor gebruik in explosieveilige ruimtes volgens
ATEX

Duurzame vacuümgenerator
Afhankelijk van de oppervlakte-eigenschappen en het
gewicht van het werkstuk, zijn er drie verschillende
vacuümgeneratoren beschikbaar:

Ejectoren SEM 100/300

• Pneumatische vacuümgenerator
voor JumboHandy, JumboErgo
en JumboSprint 

• Optioneel voor gebruik in
explosieveilige ruimtes volgens
ATEX

7
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Vacuüm-slangheffer Jumbo
Vacuümgrijpervarianten in overvloed

Acht verschillende standaard vacuümgrijpers en een
groot aantal klantspecifieke vacuümgrijpers zijn voor
uw toepassing beschikbaar.

Enkele vacuümgrijper EG

• Voor geplakte dozen, platen,
werkstukken etc.

Ronde vacuümgrijper RG

• Voor vaten, emmers of steen
met ruw oppervlak

Dubbele vacuümgrijper DG

• Voor geniete, geplakte, geban-
deerde of openstaande dozen,
evenals kratten, platen etc.

• De beide grijpers worden 
op het frame in de breedte 
traploos ingesteld

Snelwisseladapter SWA

• Alle vacuümgrijpers kunnen
met de optionele snelwissel-
adapter SWA bliksemsnel
vervangen worden

Meervoudige vacuümgrijper
Compact

• Voor vervormde dozen

• Vacuümsysteem past zich opti-
maal aan de werkstukvorm
aan en garandeert een hoge
mate aan veiligheid bij gebruik

Vacuümgrijper SG

• Voor papieren en plastic 
zakken, (schuim)rubber,
ingesealde pakketten etc.

Viervoudige vacuümgrijper VG

• Voor dozen, platen en slappe
onderdelen

• De zuignappen kunnen afzon-
derlijk in twee richtingen trap-
loos ingesteld worden

Enkele vacuümgrijper EG-lang

• Voor pallets, smalle dozen,
balken, latten, profielen etc.

Dubbele vacuümgrijper FM

• Voor lagen, pallets, platen met
boorgaten, aluminium profielen
etc. In het bijzonder werkstuk-
ken waarbij de grijper geen
100 % bezettingsgraad heeft

PA01000693_NL.qxd  19.10.2006  14:06 Uhr  Seite 8



Toebehoren

Stoffilter STF

• Voor vuile transportgoederen
of stoffige omgeving 

• Makkelijk onderhoud door 
vervangbare filterpatronen

• Optioneel met drukval 
bewaking

Motorbeveiligingsschakelaar
MSS

• Voor het in- en uitschakelen
van de vacuümventilator

• Beschermt de ventilator bij te
hoge stroomopname

Schmalz BlowerBox SBB

• Om de vacuümventilator/
-pomp in onder te brengen

• Reduceert het geluidsniveau
tot slechts ca. 65 dB (A)

• Optioneel met kraanzuil-
bevestiging

Toevoerslang VSL

• Vacuümtoevoer tussen vacuüm-
generator en slangheffer Jumbo

• Slanglengte van max. 50 m
mogelijk door gebruik te maken
van een slang met 60 mm
binnendiameter (zie afbeelding)

Pneumatische kanteleenheid
PSE

• Traploos 90° kantelen

• Geringe bouwhoogte door
compacte bouwvorm 

• Vasthouden van de kantelposi-
tie als de perslucht plotseling
wegvalt

• Maximale draaglast 120 kg

Handmatige kanteleenheid SE

• Voor het handmatig 90° kan-
telen, bijv. voor het rechtop
zetten van werkstukken

• Maximale draaglast 85 kg

Houdernet

• Plaatsbesparend opbergen van
het toestel

• Om de grijper en de hefslang
te beschermen als het toestel
niet gebruikt wordt

Draai-eenheid DE

• Voor het horizontaal draaien
bij opstapelen van werk-
stukken 

• Handgreep blijft in positie,
werkstuk kan oneindig
gedraaid worden

• Maximale draaglast 200 kg

Beschermslang

• Ter bescherming van de hef-
slang tegen mechanische
beschadiging

• Makkelijk te reinigen dankzij
oppervlak dat ongevoelig is
voor vuil

Slangcilinderverlenging SZV

• Om in hoge kratten, dozen en
draadmanden etc. te grijpen.

9
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Vacuüm-slangheffer Jumbo
Klantspecifieke vacuümgrijperoplossingen

JumboErgo, draaglast 45 kg, voor het afstapelen van jerrycans van de rollenband

JumboErgo, draaglast 45 kg, voor het verplaatsen van in folie verpakte textielrollen

JumboSprint, draaglast 65 kg in roestvrijstalen uitvoering, voor het heffen van 

levensmiddelen

JumboErgo, draaglast 140 kg, voor het tegelijkertijd grijpen van 4 vaten

JumboErgo, draaglast 85 kg, voor het vasthouden van 48 jampotten

JumboErgo, draaglast 140 kg, voor het verplaatsen van middelgrote en kleine

aluminium platen
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Bedrijfslastklassen
Dankzij de verschillende draaglast klasses kan de VacuMaster optimaal op het gewicht van het werkstuk worden
afgestemd.

Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende types VacuMaster beschikbaar. Deze types worden met hun
specifieke kenmerken beschreven vanaf pagina 16.

VacuMaster Basic, 250 kg draaglast, horizontaal voor het grijpen van roestvrijstalen platen

Vacuüm-heftoestellen VacuMaster vormen het ideale hulpmiddel bij het grijpen van platen, glasplaten, houten 
en betonnen platen etc. met een gewicht tot 2000 kg. De VacuMaster zorgt voor het vasthouden van het werk-
stuk. Het veilig opheffen en verplaatsen van de last gebeurt met behulp van een kraan en kettingtakel. 

Robuustheid en betrouwbaarheid vormen de belangrijkste kenmerken van deze productserie. Een garantie van 
2 jaar onderstreept het vertrouwen dat wij hebben in ons product. De geldende normen en richtlijnen voor
vacuüm-handlingtoestellen worden uiteraard door ons naageleefd en gedeeltelijk zelfs overtroffen.

Kraansystemen van Schmalz completeren de op de individuele toepassing afgestemde systeemoplossing af.

Vacuüm-heftoestellen VacuMaster
De baanbrekende generatie van vacuüm-heftoestellen!

100 kg V acuMaster 
Draaglast

V acuMaster horizontaal 

V acuMaster 90º kantelen

V acuMaster 180º  draaien 

 125 kg 250 kg  500 kg  1000 kg  1500 kg 2000 kg 
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Vacuüm-heftoestellen VacuMaster
De baanbrekende serie van vacuüm-heftoestellen!

VacuMaster Basic, 250 kg draaglast, horizontaal voor het laden en lossen van metalen

ladesystemen

VacuMaster Eco, 250 kg draaglast, horizontaal voor het laden en lossen van

steenverwerkende machines

VacuMaster Coil, 750 kg draaglast, horizontaal voor het grijpen van roestvrijstalen

spoelen

VacuMaster Comfort, 750 kg draaglast, horizontaal voor het grijpen van metalen

platen

VacuMaster Vario, 1000 kg draaglast, horizontaal voor het laden en lossen van

plasmasnijmachines

VacuMaster Comfort, 125 kg draaglast, 180° draaien voor het laden van CNC-

machines met gelijmde houten platen

De verschillende VacuMaster-types worden met hun specifieke kenmerken beschreven vanaf pagina 16.
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Klantspecifieke oplossingen

VacuMaster Multi, 400 kg draaglast, horizontaal voor het laden van een platenzaag

met grote houten poreuze platen

VacuMaster Window, 220 kg draaglast, voor het roteren van glasplaten en complete

vensters

VacuMaster, 140 kg draaglast, voor het transporteren van vaten van een losplaats naar

de transportband

VacuMaster RE, 250 kg draaglast, voor het laden van bewerkingsmachines

VacuMaster Light, 100 kg draaglast, horizontaal voor het beladen van machines

VacuMaster Roto, 1500 kg draaglast, voor het grijpen van halfronde rotorbladen

De afgebeelde toepassingen dienen slechts ter illustratie van de veelzijdige mogelijkheden van de VacuMaster-serie.
Verdere toepassingen vindt u op onze internetsite: www.vacuworld.com link „Toepassingen”. 13

V
ac

u
M

as
te

r

PA01000693_NL.qxd  19.10.2006  14:06 Uhr  Seite 13



14

V
ac

u
M

as
te

r

Bedieningsbeugel Basic Bedieningsbeugel Comfort

Vacuüm-heftoestellen VacuMaster
Opbouw, functies en capaciteit met de VacuMaster Basic/Comfort

Ergonomische bedieningsbeugel

• het lichaam wordt ontzien
dankzij ergonomische opstelling
van alle bedieningselementen

• eenvoudig te bedienen aange-
zien zich de hoofdbedienings-
elementen direct aan de hand-
greep bevinden

• individueel uitvoerbare lengtes,
aangepast aan een maximaal
werkstukformaat

Uniek handschuifventiel

• beveiliging tegen onjuiste
bediening door klem-
vergrendeling

• eenvoudig te bedienen, ook
met werkhandschoenen

• tweevoudige bediening voor-
komt onbedoeld loslaten van
de last

Aluminium lengtetraverse met
geïntegreerd vacuümreservoir
en -verdeler

• snel aanzuigen van de werk-
stukken door groot geïnte-
greerd vacuümreservoir

• veilig, ook bij stroomuitval

• compacte bouwvorm door
geïntegreerde vacuümverdeler

• corrosievrij

Gebruik van een uiterst
moderne technische kunst-
stof

• eenvoudig, krasvrij verschui-
ven van de dwarstraverse en
van de zuigers 

• gering eigen gewicht

• geteste functionaliteit en
hoge betrouwbaarheid

Functie:
• lange levensduur door extreme robuustheid
• individuele aanpassing van het toestel door

compacte, modulaire constructie

Veiligheid:
• akoestische waarschuwing ook bij stroomuitval
• groot vacuümreservoir
• beveiliging tegen onjuiste bediening door uniek

handschuifventiel 
• goed afleesbare manometer
• grote beschikbaarheid door grote mate van

betrouwbaarheid

Ergonomie:
• makkelijk hanteerbaar dankzij het geringe eigen

gewicht
• goede bereikbaarheid van de bedieningselementen
• gezond werken omdat rekening is gehouden met de

nieuwste ergonomische inzichten
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Groot zuignapaanbod

• individuele aanpassing van de
nappen aan het werkstuk/de
werkstukgrootte

• vacuümplaten SPU voor het
heffen van werkstukken met
glad oppervlak

• vacuümplaten SPK voor het
heffen van werkstukken met
sterk gestructureerde opper-
vlakken, bijv. geribbelde plaat

Basismodule met functie-
geintegreerde functies

• uiterst ongevoelig voor vuil 

• bescherming van de onder-
delen onder robuuste plaat-
afdekplaat

• eenvoudig te bedienen door
goed afleesbare, geïntegreer-
de aanwijsinstrumenten

• vacuümgenerator is goed te
bereiken voor eenvoudig
onderhoud

Elektrische lineaire aandrijving

• traploos 90° of 180° kantelen

• geringe bouwhoogte door com-
pacte bouwvorm 

• hoge werkfrequenties door hoge
zwenksnelheid

• vasthouden van de zwenkpositie
als de stroom plotseling wegvalt

Duurzame vacuümgenerator

• pompgrootte naargelang de
werkstukeigenschappen

• geregelde vacuümgenerator,
pomp met energiebesparings-
functie (comfort-toestel)

• landgebonden spanningen van
200 - 575 V mogelijk, 50/60 Hz
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VacuMaster Comfort 125 125 / 0 4000 x 2000 250 x 250 horizontaal 1, 2, 4, 6, 8 445 - 590 42 - 84

VacuMaster Comfort 250 250 / 0 4000 x 2000 360 x 360 horizontaal 1, 2, 4, 6, 8 445 - 590 45 - 82

VacuMaster Comfort 500 500 / 0 4000 x 2000 740 x 590 horizontaal 2, 4, 6, 8 605 - 670 82 - 108

VacuMaster Comfort 750 750 / 0 4000 x 2000 780 x 470 horizontaal 4, 6, 8 605 - 670 103 - 120

VacuMaster Basic 125 125 / 0 4000 x 2000 250 x 250 horizontaal 1, 2, 4, 6, 8 410 - 555 34 - 82

VacuMaster Basic 250 250 / 0 4000 x 2000 360 x 360 horizontaal 1, 2, 4, 6, 8 410 - 555 37 - 74

VacuMaster Basic 500 500 / 0 4000 x 2000 740 x 590 horizontaal 2, 4, 6, 8 570 - 635 69 - 95

VacuMaster Basic 750 750 / 0 4000 x 2000 780 x 470 horizontaal 4, 6, 8 570 - 635 89 - 106

16
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Voor het heffen van platen, vaten etc.
• vacuüm-heftoestel met grote varieteit
• pompgrootte, bedienbeugellengte, zuignappen,

hoofd- en dwarstraverse zijn individueel aangepast op
de specifieke toepassing

• hoofdtraverse met geïntegreerd vacuümreservoir en 
-verdeler

• ergonomische bedienbeugel
• elektronische waarschuwingsinrichting, terugslag-

klep
• optioneel 90°-kantelbaar of 180°-keerbaar 

(zie pagina 17)
• draaglast 125 of 750 kg

VacuMaster Basic met
omvangrijke basisuitrusting

Basisuitrusting zoals VacuMaster Basic en daarnast
beschikt de Comfort over de volgende extra features:
• ergonomisch geïntegreerde besturing via knopbediening:

kettingtakel „omhoog/omlaag”, vacuüm „aan/uit”, 
en bij kantelbare toestellen bovendien kantelen 
„verticaal/horizontaal”

• elektro-magnetische 2-hand-vacuüm-uit-bediening
• geregelde vacuümgenerator, pomp met automatische

energiebesparing
• levering incl. kettingtakel
• optioneel: kettingtakel met frequentieregeling
• draaglast 125 of 750 kg

VacuMaster Comfort met „High-End” –
uitrusting

VacuMaster Comfort, 750 kg draaglast, horizontaal

VacuMaster Basic, 250 kg draaglast, horizontaal

Vacuüm-heftoestellen VacuMaster
Grote productverscheidenheid voor vrijwel elke toepassing

Meer informatie vindt u in onze brochure „Branche oplossingen“. 
Vraag deze brochure gratis aan met de antwoordfax op pagina 29.

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Aantal zuig-

nappen

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Aantal zuig-

nappen

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]
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VacuMaster Basic 75 75 / 75 2500 x 1250 680 x 410 horizontaal/verticaal 2, 4, 6, 8 1025 - 1105 74 - 96

VacuMaster Basic 125 125 / 125 2500 x 1250 640 x 440 horizontaal/verticaal 2, 4, 6, 8 1025 - 1105 87 - 99

VacuMaster Basic 250 250 / 250 4000 x 2000 860 x 440 horizontaal/verticaal 4, 6, 8 1640 137 - 143

VacuMaster Comfort 75 75 / 75 2500 x 1250 680 x 410 horizontaal/verticaal 2, 4, 6, 8 1025 - 1105 75 - 96

VacuMaster Comfort 125 125 / 125 2500 x 1250 640 x 440 horizontaal/verticaal 2, 4, 6, 8 1025 - 1105 87 - 99

VacuMaster Comfort 250 250 / 250 4000 x 2000 860 x 440 horizontaal/verticaal 4, 6, 8 1640 139 - 145

VacuMaster Basic 125 125 / 125 4000 x 2000 720 x 440 horizontaal/verticaal 2, 4, 6, 8 720 - 800 78 - 89

VacuMaster Basic 250 250 / 250 4000 x 2000 870 x 720 horizontaal/verticaal 2, 4, 6, 8 720 - 800 94- 100

VacuMaster Basic 500 500 / 500 4000 x 2000 1230 x 720 horizontaal/verticaal 6, 8 1030 160

VacuMaster Comfort 125 125 / 125 4000 x 2000 720 x 440 horizontaal/verticaal 2, 4, 6, 8 720 - 800 78 - 89

VacuMaster Comfort 250 250 / 250 4000 x 2000 870 x 720 horizontaal/verticaal 2, 4, 6, 8 720 - 800 94 - 100

VacuMaster Comfort 500 500 / 500 4000 x 2000 1230 x 720 horizontaal/verticaal 6, 8 1030 160

VacuMaster Basic en VacuMaster Comfort
• stootvrij kantelen van het werkstuk door elektrische

lineaire aandrijving 
• ergonomische bediening door constructie met zeer

compacte bouwvorm en verlaagd gewicht
• draaglast 125 of 500 kg

90° kantelen van werkstukken

VacuMaster Basic en VacuMaster Comfort
• stootvrij draaien van het werkstuk door elektrische

lineaire aandrijving 
• goed zicht op het werkstuk door smalle basismodule 
• aan te passen aan verschillende werkstukformaten
• ergonomische bediening door constructie met zeer

compacte bouwvorm en verlaagd gewicht
• draaglast 75 of 250 kg

180° draaien van werkstukken

VacuMaster Comfort, 125 kg draaglast, 180° draaibaar voor het heffen van glasplaten

VacuMaster Basic, 250 kg draaglast, 90° kantelbaar, voor het heffen van kunststof

platen

90° kantelen of 180° draaien
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Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Aantal zuig-

nappen

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Aantal zuig-

nappen

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]
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VacuMaster Eco 250 250 / - 3000 x 1500 350 x 350 horizontaal 1, 2, 4, 6 570 - 840 25 - 68

VacuMaster Eco 500 500 / - 4000 x 2000 480 x 480 horizontaal 1, 4, 8 850 - 1120 82 - 131

VacuMaster Eco 750 750 / - 4000 x 2000 360 x 360 horizontaal 4, 8 1050 - 1126 109 - 131

VacuMaster Eco 1000 1000 / - 4000 x 2000 625 x 625 horizontaal 1, 4, 8 980 - 1390 138 - 309

VacuMaster Vario 1000-1 1000 / - 2500 x 1500 900 x 520 horizontaal 1 630 104

VacuMaster Vario 1000-4 1000 / - 3000 x 1500 1150 x 810 horizontaal 4 750 162

VacuMaster Vario 1000-8 1000 / - 4000 x 2000 1580 x 500 horizontaal 8 935 252

VacuMaster Vario 2000-2 2000 / - 3000 x 1500 1230 x 900 horizontaal 2 820 229

VacuMaster Vario 2000-8 2000 / - 4000 x 2000 2030 x 760 horizontaal 8 1000 345

Voor het horizontaal heffen van zware, overwegend
luchtdichte werkstukken
• vooral geschikt voor het laden van machines met sta-

len platen
• makkelijk aan te passen aan elke toepassing dankzij

modulaire opbouw
• veilig dankzij groot vacuümreservoir en elektronische

waarschuwingsinrichting
• draaglast 1000 of 2000 kg

VacuMaster Vario

Voor het horizontaal heffen van gladde en luchtdichte
werkstukken zonder gebruik te maken van energie
• veiligheid door op batterijen lopende waarschuwings-

inrichting met batterijtestfunctie
• flexibel te gebruiken doordat het toestel onafhankelijk

van energietoevoer is
• opbouw zoals VacuMaster Basic /Vario
• draaglast 250 of 1000 kg

VacuMaster Eco

VacuMaster Eco, 1000 kg draaglast, horizontaal voor het laden en lossen van

lasersnijmachines

VacuMaster Vario, 1000 kg draaglast, horizontaal voor het laden en lossen van

plasmasnijmachines

Vacuüm-heftoestellen VacuMaster
Grote productverscheidenheid voor vrijwel elke toepassing

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Aantal zuig-

nappen

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Aantal zuig-

nappen

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]
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VacuMaster Box 125-360° 125 / 125 1000 x 1200 750 x 360 eindeloos draaibaar 2 1000 80

VacuMaster Box 250-360° 250 / 250 1000 x 1200 750 x 360 eindeloos draaibaar 2 1000 150

VacuMaster Coil 500-90° 500 / 500 1100 410 horizontaal/verticaal 1 / 850 1300 150

VacuMaster Coil 750-90° 750 / 750 1300 410 horizontaal/verticaal 1 / 1050 1300 210

VacuMaster Coil 1000-90° 1000 / 1000 1400 410 horizontaal/verticaal 1 / 1200 1300 250

Voor het heffen van spoelen en gesneden bandringen
• in het bijzonder geschikt om werkstukken horizontaal

van de pallet op te nemen en ze vervolgens verticaal
op de haspeldoorn te zetten

• geschikt voor dunne en zeer dunne platen zoals
metaalfolie, staal, blik, aluminium etc.

• grijpen zonder het werkstuk te beschadigen, zonder
mechanische klemmen

• grijpen van spoelen met verschillende diameters door
ringkamers die aan- en uitgeschakeld kunnen worden

• nauwkeurig, traploos kantelen van de last dankzij de
elektromechanische lineaire aandrijving

• draaglast 500 of 1000 kg

VacuMaster Coil

Voor het draaien van metalen kisten
• in het bijzonder geschikt voor het draaien van kluizen,

kasten, grote huishoudelijke apparaten, schakelkasten
etc.

• de last kan makkelijk opgenomen en losgelaten wor-
den door wegklapbare arm

• optioneel: oneindig handmatig of motorisch draaien
van de last

• makkelijke aanpassing aan het werkstuk door traploos
verstelbare grijparmen

• draaglast 125 of 250 kg

VacuMaster Box

VacuMaster Box, 200 kg draaglast, voor de montage van keukenelementen in campers en

caravans

VacuMaster Coil, 750 kg draaglast, 90° zwenkbaar, voor het grijpen van spoelen

Meer informatie vindt u in onze brochure „Branche oplossingen Metaal“. Vraag deze brochure gratis aan met de
antwoordfax op pagina 29. 19

V
ac

u
M

as
te

r

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Zuignappen

aantal/grootte

[mm]

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Zuignappen

aantal/grootte

[mm]

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]
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VacuMaster RE 250-4 250 / - 5200 x 2400 1450 x 650 horizontaal 4 360 133

VacuMaster Multi 400-1 400 / - 4100 x 2100 1000 x 675 horizontaal 1 / 1000 x 675 520 75

VacuMaster Multi 400-2 400 / - 5600 x 2100 1365 x 1000 horizontaal 2 / 675 x 1000 600 105

VacuMaster Multi 400/150-90°-1 400 / 150 4100 x 2100 1000 x 675 horizontaal/verticaal 1 / 1000 x 675 535 118

VacuMaster Multi 400/300-90°-2 400 / 300 5600 x 2100 1475 x 1000 horizontaal/verticaal 2 / 675 x 1000 620 148

VacuMaster Multi 400/300-90°-8 400 / 300 5600 x 2100 2200 x 800 horizontaal/verticaal 8 / 400 635 195

Voor het heffen van grote poreuze of dichte platen
• in het bijzonder geschikt voor het grijpen van ruwe pla-

ten en platen met een laag, spaanplaten, MDF-, OSB-
en gipsvezelplaten, gipskarton en kunststof platen

• ergonomische handling door standaard zwenkbare
bedieningsbeugel

• veilig grijpen van poreuze platen door gebruik van 
een krachtige vacuümventilator in combinatie met 
een elektronische waarschuwingsinrichting met last-
herkenning

• snel neerzetten van de last door omkeerventiel op de
ventilator

• nauwkeurig, traploos zwenken van de last dankzij de
elektrische motorreductor

• draaglast 150 of 400 kg

VacuMaster Multi

Voor het horizontaal heffen van houten platen met of
zonder een laag en kunststof platen
• in het bijzonder geschikt voor het laden van horizontale

zagen en voor het opnemen van de platen uit draag-
armstellingen

• vacuümgenerator via perslucht (ejector), 2 vacuüm-
circuits

• veilig grijpen door akoestische waarschuwingsinrich-
ting en vacuümreservoir 

• maximale draaglast 250 kg

VacuMaster RE

VacuMaster RE, 250 kg draaglast, horizontaal om houten platen uit draagarmstellin-

gen te nemen en ze vervolgens in CNC-houtbewerkingscentra te laden

VacuMaster Multi, 300 kg draaglast, verticaal voor het laden van verticale zagen

Vacuüm-heftoestellen VacuMaster
Grote productverscheidenheid voor vrijwel elke toepassing

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Zuignappen

aantal/grootte

[mm]

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Zuignappen

aantal/grootte

[mm]

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]
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VacuMaster HHVM 100-4 100 / 100 3500 x 3050 2065 x 525 horizontaal/verticaal 4 / 315 x 245 325 133

VacuMaster HHVM 200-4 200 / 200 4100 x 3050 2400 x 500 horizontaal/verticaal 4 / 600 x 220 325 135

VacuMaster VHB 250-2 250 / - 6000 x 400 1200 x 120 horizontaal 2 / 550 x 100 575 133

VacuMaster VHB 500-2 500 / - 6000 x 500 1200 x 220 horizontaal 2 / 550 x 200 575 135

VacuMaster VHB 350/500-2 350 of 500 / - 6000 x 500 1200 x 220 horizontaal 2 / 550 x 200 575 135

Voor het heffen van houten platen met of zonder lami-
naat en kunststof platen
• in het bijzonder geschikt voor het uitnemen van pla-

ten uit staande magazijnen en het laden van horizon-
tale en verticale zagen.

• beide zijden 90° kantel- en vergrendelbaar
• schadevrij heffen door slechts één persoon
• vacuümgenerator via perslucht (ejector)
• veilig grijpen door akoestische waarschuwingsinrich-

ting en vacuümreservoir 
• draaglast 100 of 200 kg

VacuMaster HHVM

Voor het heffen van planken en balken
• het lichaam wordt ontzien dankzij ergonomische 

bediening
• schadevrij grijpen door slechts één persoon
• probleemloos grijpen van vochtige, met zaagmeel

bedekte werkstukken door waterafscheider en filter
• veilig grijpen door elektronische waarschuwingsinrich-

ting en vacuümreservoir 
• draaglast 250 of 500 kg

VacuMaster VHB

VacuMaster VHB, 500 kg draaglast, voor het grijpen van ruwe planken

VacuMaster HHVM, 200 kg draaglast, +/- 90° kantelbaar, voor het uitnemen van 

platen uit staande magazijnen

Meer informatie vindt u in onze brochure „Branche oplossingen Hout“. Vraag deze brochure gratis aan met de
antwoordfax op pagina 29. 21
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Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Zuignappen

aantal/grootte

[mm]

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Zuignappen

aantal/grootte

[mm]

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]
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Vacuüm-heftoestellen VacuMaster
Grote productverscheidenheid voor vrijwel elke toepassing

Voor het grijpen van glazen platen en vensters
• werkstukken kunnen 90° naar links en naar rechts

geroteerd worden
• het lichaam wordt ontzien dankzij ergonomische

bediening en laag eigengewicht
• grijpen van meervoudige vensters met door flexibele

setting volgorde van de vacuümgrijpers (max. 45 mm)
• veilig grijpen door elektronische waarschuwingsinrich-

ting en vacuümreservoir 
• elektrische kantelaandrijving is optioneel verkrijgbaar
• draaglast 170 of 300 kg

VacuMaster Window

Voor het grijpen van dichte of licht poreuze werkstukken
zoals vaten, meubelstukken of profielen
• te gebruiken voor de montage en verpakking van

onderdelen en het laden van machines etc.
• het lichaam wordt ontzien dankzij ergonomische bedie-

ning en laag eigengewicht
• grijpen van werkstukken met verschillende formaten

door flexibele en snelle zuigerinstelling
• snelle inbedrijfname door makkelijke installatie (pers-

lucht noodzakelijk)
• veilig grijpen door intelligente waarschuwingsinrichting 
• draaglast 100 kg

VacuMaster Light

VacuMaster Light, 100 kg draaglast, horizontaal voor het laden en lossen van CNC-

bewerkingsmachines

VacuMaster Window, 170 kg draaglast, verticaal voor het grijpen van meerdelige 

vensters

VacuMaster Window 170-2 - / 170 2000 x 2000 625 x 300 Verticaal 2 / 300 760 34

VacuMaster Window 225-4 - / 225 2000 x 2000 525 x 600 Verticaal 4 / 250 760 37

VacuMaster Window 300-4 - / 300 2000 x 2000 625 x 710 Verticaal 4 / 300 760 41

VacuMaster Light 100-1 100 / - 1500 x 800 250 x 250 horizontaal 1 250 13

VacuMaster Light 100-4 100 / - 2000 x 800 1000 x 675 horizontaal 4 310 15

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Zuignappen

aantal/grootte

[mm]

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]

Type Draaglast 

horizontaal/verticaal

[kg]

Werkstukformaat

maximaal minimaal

[mm] [mm]

Heffen van de

last

Zuignappen

aantal/grootte

[mm]

Bouwhoogte

[mm]

Eigen

gewicht

[kg]
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Toebehoren

Klep voor het uitschakelen van
afzonderlijke zuigers of traversen
vereenvoudigt de hantering van
werkstukken van de meest ver-
schillende formaten

Spiraalkabel en CEE-stekker voor
de elektrische aansluiting van
het vacuümheftoestel op de
kettingtakel

Knik- en vergrendelbare bedie-
ningsbeugel voor de overbrug-
ging van grote hefhoogten

CEE-stekker en -koppeling voor
een makkelijke stroomtoevoer
naar het vacuüm-heftoestel

Persluchtslang voor de perslucht-
toevoer van het heftoestel

Steunvoeten ter bescherming
van de vacuümplaten
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Aluminium-railbaansysteem met kettingtakel

24

K
ra

n
en

/k
et

ti
n

g
ta

ke
ls

B
ed

ri
jf

si
n

st
al

la
ti

es

Kranen en kettingtakels
Veiligheid en beweeglijkheid voor vacuüm-heftoestellen

De passende kraanoplossing, indien nodig gecombineerd met een kettingtakel, completeert het op uw toepassing
afgestemde vacuümhefsysteem.

Kettingtakels
• hoge mate aan veiligheid door lage spanning aan het

bedieningselement
• lange levensduur door uitschakeling aan hefeinde
• nauwkeurig en veilig positioneren door 2-trapse 

snelheidsregeling
• snel werken door hoge hefsnelheden
• optioneel frequentiegeregeld voor op de millimeter

nauwkeurige positionering in het bijzonder bij breek-
bare werkstukken of montagewerkzaamheden 

• 24 maanden garantie

Kranen 
• Speciaal ontwikkeld voor Jumbo en VacuMaster
• Hoge mate aan beweeglijkheid en gering eigen gewicht

Kolomzwenkkraan met Jumbo

Kettingtakel

Wandzwenkkraan

PA01000693_NL.qxd  19.10.2006  14:06 Uhr  Seite 24



Opspannen van onderdelen voor werkstukbewerking zonder beschadiging
• in het bijzonder geschikt voor werkstukken van hout, glas, metaal of kunststof
• makkelijk spannen en lossen van het werkstuk via voetventiel
• ergonomisch werken door verstelbare werkhoogte
• variabel te gebruiken: er is een breed spectrum van ronde en rechthoekige zuigers beschikbaar
• met stroom of perslucht aangedreven vacuümgenerator, optioneel met energiespaarfunctie

Bedrijfsinrichtingen
Onmisbare hulp in industrie en handel

• 180° kantelen van het werkstuk van de ene verticale
positie in de andere verticale positie

• vergrendeling met behulp van een voetpedaal in stap-
pen van 45°

• handmatige vergrendeling in elke positie
• optioneel verkrijgbaar met 4 zuignappen
• optioneel met verlenging voor grote werkstukken
• draaglast 90 kg tot 180 kg

Vacuüm-werktafel PVT

• snel wisselen van zuignappen zonder gereedschap
• optioneel verkrijgbaar met 2 resp. 4 zuignappen
• oneindig draaibaar, in elke positie vast te klemmen
• verticaal 90° kantelbaar
• vergrendeling van de traverse in stappen van 45° met

eindaanslag
• tastventiel bouwt het vacuüm na het opleggen van 

het werkstuk op, niet-gebruikte zuignappen blijven
gesloten

• draaglast 90 kg tot 100 kg

Vacuüm-werkbank PVS

Werktafel PVT voor de bewerking van houten platen

Werkbank PVS voor de bewerking van kleine werkstukken

Snel vervangen van de zuignappen met

behulp van knevel

Werkbank PVS met 2 zuignappen

Vergrendeling in stappen van 45° Werktafel PVT met verlenging
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Bedrijfsinrichtingen 
Onmisbare hulp in industrie en handel

Voor het 180° kantelen van werkstukken
• voor grote platen van bijv. hout, kunststof, glas etc
• montagewerkzaamheden resp. bewerking van plaat-

materiaal aan de boven- en onderzijde mogelijk zon-
der te moeten omspannen

• veiligheid:
- loslaten van het werkstuk alleen mogelijk in de eind-

positie 
- akoestische waarschuwingsinrichting
- ruim bemeten vacuümreservoir

• 180° traploos kantelen in slechts 10 seconden
• optioneel andere zuigers verkrijgbaar 
• draaglast 100 of 150 kg

Vacuüm-keertafel VWT 180°

Tafel voor het lakken van kleine platen, werkstukken etc.
• in hoogte verstelbaar
• kogelgelagerd, licht draaibaar tafelblad
• maximale draaglast 35 kg

Laktafel LTP 100

Tafel voor het lakken van grote en kleine meubelstukken,
deuren, platen etc.
• in hoogte verstelbaar
• kogelgelagerd, licht draaibaar tafelblad
• uittrekbare en zwenkbare telescooparm
• maximale draaglast 35 kg

Laktafel LTT 120

Makkelijk te bedienen door overzichtelijk

bedieningspaneel

Goede verstelbaarheid van de zuiger

Vacuüm-keertafel VWT 180° voor het kantelen van werkstukken

Laktafel LTP 100

Laktafel LTT 120
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Bedrijfsinrichtingen
Onmisbare hulp in industrie en handel

Transportwagen HW inschuifbaar Transportwagen HW kan ruimtebespa-

rend in elkaar geschoven worden

Transportwagen HW voor het neerleggen en transporteren van werkstukken

Transportwagen HWV voor het neerleggen en transporteren van werkstukken

Wagen voor neerleggen en transporteren van onder-
delen, waarbij het werkstuk ontzien wordt 
• te gebruiken voor bijv. meubelstukken, platen, profie-

len, metalen/kunststof onderdelen zonnepanelen etc.
• makkelijk te transporteren door 4 stuurbare wielen,

waarvan 2 met rem
• etagestaven bekleed met tegen oplosmiddelen

bestendig kunststof
• aantal etages afhankelijk van de uitvoering 12, 16 of 20
• opties

- inschuifbaar: oplegafstand traploos verstelbaar
- dubbelzijdig te beladen
- telescopische etagestaven 
- etagestaven kunnen op elkaar gezet worden
- extra rekken mogelijk

• draaglast: afhankelijk van de uitvoering 240 tot 360 kg

Transportwagen HW

Wagen met bijzonder hoge draaglast voor het neer-
leggen en transporteren van onderdelen, waarbij het
werkstuk ontzien wordt 
• te gebruiken voor bijv. meubelstukken, platen, profie-

len, metalen/kunststof onderdelen zonnepanelen etc.
• makkelijk te transporteren door 4 stuurbare wielen,

waarvan 2 met rem
• etagestaven bekleed met tegen oplosmiddelen

bestendig kunststof
• comfortabele instelling van de neiging van de etage

door steun en spanslot op elke hark
• zeer robuuste uitvoering dankzij opbouw in frame
• een rek vastgeschroefd, een hark traploos verstelbaar
• meerdere rekken (vast of beweeglijk) optioneel 

verkrijgbaar
• draaglast: afhankelijk van de uitvoering tot 480 kg

Transportwagen HWV

27

B
ed

ri
jf

si
n

ri
ch

ti
n

g
en

Transportwagen HWV met traploos ver-

stelbaar rek

Transportwagen HWV
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Bedrijfsinrichtingen
Onmisbare hulp in industrie en handel

Comfortabel opbergsysteem dat het werkstuk ontziet
om aan de wand te monteren 
• te gebruiken in bijv. lakkamers, om gelakte werkstuk-

ken zoals deuren, lijsten, profielen, meubelfronten
etc. te drogen

• bevestigingshoek voor eenvoudige wandmontage,
levering incl. boorsjabloon

• ruimtebesparend door kantelbaar rek
• etagestaven bekleed met tegen oplosmiddelen

bestendig kunststof
• etagestaven kunnen optioneel op elkaar gezet worden
• naar wens uit te breiden
• draaglast 120 kg per rek

Wandopbergsysteem WA

Transporttoestel voor het beladen en lossen van horizon-
taleen en verticale zagen platen
• traploos heffen en laten zakken van het werkstuk door

makkelijk te bedienen wagenlichter
• mechanische kanteleenheid voor het kantelen vanuit

verticale in horizontale positie en omgekeerd
• makkelijk te transporteren door 4 stuurbare wielen,

waarvan 2 met rem
• maximaal plaatformaat 5200 x 2100 mm
• draaglast 250 kg

Platenwagen PTS 250

Wandopbergsysteem WA kan ruimte-

besparend in elkaar geklapt worden

Wandopbergsysteem WA

Wandopbergsysteem WA voor het neerleggen van werkstukken

Platenwagen PTS 250 voor de opname uit staande plaatmagazijnen

Platenwagen PTS 250 voor het laden van horizontale zagen
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Uw voordelen bij Schmalz
• systeemadvies incl. planning ter plekke
• korte termijnen voor de levering van de apparaten 

en van reserveonderdelen en slijtdelen
• complete systemen (incl. kraan- en indien nodig

kettingtakel)
• grote flexibiliteit ook bij klantspecifieke oplossingen
• omvangrijke after-sales-service met regelmatige

inspectie en onderhoud
• wereldwijd present
• min. 2 jaar garantie
• betrouwbaar management voor reserveonderdelen 

met zo kort mogelijke stilstandtijden
• gecontroleerd conform BGR/BGV 500
• meer service onder www.vacuworld.com

Service rondom vacuüm-technologie
Veelomvattend advies wereldwijd

Ik ben geïnteresseerd in persoonlijk advies belt u mij a.u.b. terug

Ik ben geïnteresseerd in brancheoplossingen van Schmalz. 
Stuur ons a.u.b. gratis informatie over: 

Oplossingen voor de metaalsector

Oplossingen voor de houtsector

Brancheoplossingen verpakking/logistiek

Wat kunnen we voor u doen?

Heeft u vragen over de vacuüm-handlingsystemen van Schmalz?
Ons team staat altijd voor u klaar:
Tel. +31 (0) 74 255 5757

Wilt u persoonlijk advies of bent u geïnteresseerd in meer informatie?
Vul dan deze antwoordfax in en stuur hem terug:
Fax +31 (0) 74 255 5758

Naam:

Firma:

Functie:

Straat:

Postcode/plaats:

Tel.: Fax:

e-mail:
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Wereld van vacuümtechnologie 
www.vacuworld.com

Vacuümcomponenten & -grijpsystemen
Schmalz biedt allerlei verschillende gebruikers en branches van autofabri-
kanten tot de farmaceutische industrie een betrouwbare ondersteuning
bij automatiserings- en handlingtaken, zowel in de vorm van enkele com-
ponenten als van complexe vacuüm-grijpsystemen.

Vacuüm-handlingsystemen
Ergonomische oplossingen voor uiteenlopende toepassingen. Vacuüm-hef-
toestellen VacuMaster en vacuüm-slangheffers Jumbo voor moeiteloze en
oppervlaktevriendelijke handling van werkstukken. Bedrijfsinstallaties als
praktische hulp in industrie en handel.

Vacuüm-opspansystemen
Baanbrekende vacuüm-opspantechniek van Schmalz is het intelligente
antwoord op de permanent toenemende eisen aan de productiviteit en
rentabiliteit van CNC-bewerkingsmachines.

Schmalz B.V.
Lansinkesweg 4
NL-7553 AZ Hengelo
Tel. +31 (0)74 255 5757
Fax +31 (0)74 255 5758 
info@schmalz.nl
www.schmalz.nl

PA01000693_NL.qxd  19.10.2006  14:07 Uhr  Seite 32


