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Zuigkasten serie eT-Gripper

Zuigkasten serie eT-Gripper

Algemene informatie

Technische specificaties

• voor het hanteren van gladde, ruwe, oneffen en gegolfde
oppervlakken zoals snij- en constructiehout, schaaf-, lijmen plaatwerk, paletten en kistdelen of platen van metaal, keramiek,
kunststof of steen
• ook te gebruiken bij scheuren, kwastgaten of aangetaste, ruwe
oppervlakken
• service- en onderhoudsvriendelijke constructie
• bijzonder geschikt voor gebruik in zaagwerken en in de
hout- en meubelindustrie
• dankzij compact ontwerp en licht gewicht te gebruiken
met robots en hefbruggen

Standaardafmetingen voor zuigkasten

• dankzij geavanceerde ventieltechniek flexibel te
gebruiken in verschillende afmetingen en materialen

Standaardbreedte (mm):		
• 80
• 120
• 150
• 200

• profiel van gegoten aluminium
• beschikbaar in diverse afmetingen
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(andere afmetingen op aanvraag)
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Standaardlengte (mm): • 620
• 850
• 1050
• 1250
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Zuigmatmateriaal eT-Gripper
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• Celrubber van EPDM (ethyleen-propyleen-dieen-monomeer)
is beschikbaar in verschillende kwaliteiten met open,
halfgesloten en gesloten cellen
• De eT-Grippers zijn meestal voorzien van EPDM met
halfgesloten cellen
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• Er zijn ook eT-zuigmatten met zelfklevende folie
beschikbaar, die bij slijtage snel te vervangen zijn
• Materiaaldiktes van 10-30 mm en klantgespecificeerde
gatenpatronen bieden voor elke toepassing de juiste
oplossing
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1. Materiaalsparend, lichtmetalen profiel met
twee gleuven bovenaan en een gleuf op elke zijkant
2. Eindkappen

6. Ventieldraagpaneel
7. Zuigpaneel met zuigmat (onderaan) en dichtingsmat
(bovenaan)

3. Slangnippels (aantal kan variëren)
4. Schroefsysteem voor het openen en sluiten
van zuigkast (aantal kan variëren)
5. Vacuümmeter (optioneel)
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Zuigkasten serie eT-Gripper

Heeft u vragen of wilt u een concrete offerte, contacteer ons
via telefoon, fax of email.

euroTECH Vertriebs GmbH

Dammstr. 1
72351 Geislingen
DUITSLAND

Telefoon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Art.-Nr.: FLY.13.2017.V1.nl

+49 7433 90468-0
+49 7433 9 0468-13
info@euro-tech-vacuum.de
www.euro-tech-vacuum.com
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