eT-Lift en toebehoren

Flexibel inzetbaar:
Slangheffer serie eT-Lift

In tijden van grotere transportstromen en immer hangkraaninstallatie. Het modulaire ontwerp en de
snellere productieprocessen zijn handling-machi- vele combinatiemogelijkheden bieden de individuenes,die kunnen omgaan met deze eisen nodig. De
le oplossing voor elke klant.
slangheffer helpt u bij deze uitdagingen. U werkt efficiënt en helpt door middel van ergonomische con- Er zijn 3 varianten:
trole ziekte-gerelateerde downtime te voorkomen.
• eT-Lift-mini,
• eT-Lift-eco en
Ze tillen dozen, zakken, vaten, platen en vele andere • eT-Lift-flexi (= eT-Lift-eco met verlengde
delen in productie, logistiek, shipping. Ze kunnen
bedieningsgreep).
gebruikt worden met een zuilenzwenkkraan of een

eT-Lift-mini

eT-Lift-eco
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voor kleine, handige lasten

voor platen, kartons, zakken, vaten
en andere onderdelen to 250 kg

Kraantechniek

zuilen -of wandzwenkkraan en hangkraaninstallatie
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Slangheffer serie eT-Lift

Voordelen
1. Ergonomie

► Maatregelen voor het ontlasten van het lichaam en dus de bescherming van de werknemers zijn ergonomische, zeer redelijke, onder
het medische aspect vaak noodzakelijke, investeringen.

2. Planning

►
►
►
►
►
►

Klantgericht dialoog en advies
Deskundige planning en project engineering voor iedere toepassing
Projectplanning tot inbedrijfname alles uit één hand
Standaardoplossingen voor veel toepassingen
Integratie in bestaande productielijnen
Individuele, oplossingen naar de noden van de klant

3. Energiebesparing

► Laag vacuüm verlies vanwege de hoge kwaliteit van de dichtingen
► Energie efficiente vacuümgeneratoren

4. Veiligheid

► Ergonomische één-handbediening
► Til/zuigvoet adapters met veiligheidsfaktor 2,5

5. Lange levensduur

►
►
►
►
►

Precisie in ontwerp en fabricage
Duurzame materialen
Oppervlaktebehandeling
Hoge afwerkingskwaliteit
Bewezen technologie

6. Onderhoudsvriendelijk

► Modulaire en duidelijke opbouw van het apparaat
► Gemakkelijke toegang tot de componenten voor reiniging en
onderhoud
► Klein aantal bouwelementen en weinig slijtageonderdelen
► Ondersteuning vanuit de fabriek of verdeler
► Zorg dicht bij de klant

www.euro-tech-vacuum.com

2

eT-Lift-mini

eT-Lift-mini

Algemene informatie
Kleine compacte slangheffer met één-handsbediening in
verschillende versies tot 60 kg tilvermogen. Het vacuüm
wordt gegenereerd door een pomp of ejector. Verschillende
instrumenten en accessoires maken deze slangheffer een
universeel inzetbaar heftoestel.
De pick-and-place machine voor regelmatig terugkerende
activiteiten - compact en snel.

pistoolgreep

Technische data / Besteldata
Type

Tilcapaciteit max.
(kg)

Eigengewicht
(kg)

Tilslang
(mm Ø)

Art.- Nr.

eT-Lift-mini 20

20

6

80

M011500

eT-Lift-mini 30

30

8

100

M011501

eT-Lift-mini 45

45

10

120

M011502

eT-Lift-mini 65

65

12

140

M011503
Technische aanpassingen voorbehouden.

Werktuigen
Type
eT-Lift, traverse,
voor mini,
1x 40 ˣ 40 ˣ 4 – 500,
2x 40 ˣ 40 ˣ 4 – 300,
4x 110 CO

eT-Lift, ronde zuiger
voor mini,
1x 150 CO
eT-Lift,
vacuümpomp
type VT 4.50
eT-Lift, Ejektor

Beschrijving
1x langstraverse, Alu, 40 ˣ 40 ˣ 4 – 500 mm
2x dwarstraverse, Alu, 40 ˣ 40 ˣ 4 – 300 mm

Art.- Nr.

4x balgzuiger 110 CO (1,5 vouwen, NBR grijs)
1x snelwisseluitvoering

Geschikt voor tillen van lasten zoals spaanplaten, karton, enz. tot maximale afmetingen
van 600 ˣ 400 mm.

B009861

De traverse is volledig gelast. De tool heeft een maximale capaciteit van 65 kg.
1x balgzuiger 150 CO (1,5 vouwen, NBR grijs)

1x snelwisseluitvoering

Geschikt voor tillen van lasten zoals spaanplaten, karton, enz. tot maximale afmetingen
van 500 ˣ 500 mm.

B009862

De tool heeft een maximale capaciteit van 30 kg.
Vacuümgenerator voor slangheffer type eT-Lift-mini,
spanning 3 ˣ 400 V, 50/60 Hz 1,25 kW
Luchtdruk-vacuümgenerator voor slangheffer type eT-Lift-mini,
debiet 720 Nl/min, luchtverbruik 210 Nl/min

M011491
B010117

Technische aanpassingen voorbehouden. │ Andere adapters zijn leverbaar.
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eT-Lift-eco

eT-Lift-eco

Algemene informatie
De eT-Lift-eco is een compact en veilig werkende slangheffer met diverse toepassingen. De tilcapaciteiten reiken
van min. 30 kg tot max. 250 kg. Het vacuüm wordt gegenereerd volgens het toepassingsgebied door een blower
of vacuümpomp. Er is een grote selectie van standaard
hijs-accessoires, maar ook aangepaste oplossingen zijn
beschikbaar.

Technische data / Besteldata
Type

Tilcapaciteit max.
(kg)

Eigengewicht
(kg)

Tilslang
(mm Ø)

Art.- Nr.

eT-Lift-eco 30

30

11

100

M011501

eT-Lift-eco 45

45

12

120

M011497

eT-Lift-eco 60

60

13

140

M011295

eT-Lift-eco 80

80

13

160

M011296

eT-Lift-eco 100

100

14

180

M011297

eT-Lift-eco 125

125

15

200

M011298

eT-Lift-eco 185

185

17

230

M011499

eT-Lift-eco 220

220

24

250

M011498

eT-Lift-eco 250

250

26

2x200

M011299

Technische tekening

Technische aanpassingen voorbehouden. │ Andere uitvoeringen zijn leverbaar.

Type

Afmeting bediengreep
(mm)

standaard-slanglengte
2,5 m

speciale-slanglengte
3m

speciale-slanglengte
4m

A

B

tilhoogte
(mm)

inbouwhoogte
(mm)

tilhoogte
(mm)

inbouwhoogte
(mm)

tilhoogte
(mm)

inbouwhoogte
(mm)

eT-Lift-eco 30 - 60

308

156

1700

2900

2100

3400

2700

4200

eT-Lift-eco 80 - 250

348

156

1700

2900

2100

3400

2700

4200

157

Technische aanpassingen voorbehouden. │ Andere uitvoeringen zijn leverbaar.

slanglengte

157
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eT-Lift-flexi

eT-Lift-flexi

Algemene informatie
Deze eT-Lift wordt gebruikt bij toepassingen met grote
tilhoogtes. De basiseenheid van de eT-Lift-eco is uitgerust met een starre of flexibele, bedieningsgreep . Hierdoor
kan men ladingen uit hogere rekkenplanken of hoge stapels opnemen.

eco (korte bedieningsgreep)

flexi (lange bedieningsgreep)

vb: adapter:
traverse, 2 zuigplaten

Technische data / Besteldata
verlengde
bedieningsgreep

Technische tekening
Afmeting bediengreep
(mm)

Art.- Nr.

A

B

C

knikbaar

300

500

-

M011305

knikbaar

500

300

-

M011461

star

-

-

300

M011304

star

-

-

500

M011531

star

-

-

1000

M011532

aar

knikb

star

Technische aanpassingen voorbehouden. │ Andere uitvoeringen zijn leverbaar.
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eT-Lift-eco + -flexi toebehoren

eT-Lift-eco + -flexi toebehoren

Werktuigen
Type

Productafbeeldingen
Beschrijving
1x langstraverse, staal, 50 ˣ 50 ˣ 4 – 2000 mm
4x dwarstraverse, Alu, 40 ˣ 40 ˣ 4 – 800 mm

8x vlakke zuigers 120 ˣ 300 mm
1x snelwisseluitvoering

eT-Lift, traverse,
1x 50 ˣ 50 ˣ 4 – 2000, Geschikt voor tillen van lasten zoals spaanplaten, gipskartonplaten, enz. tot maximale
4x 40 ˣ 40 ˣ 4 – 800, afmetingen van 1500 mm ˣ 3000 mm.
8x 120 ˣ 300
De dwarstraversen alsook de enkele zuigers zijn instelbaar
De tool heeft een maximale capaciteit van 250 kg.
eT-Lift, traverse,
1x 40 ˣ 40 ˣ 4 – 500
2x 120 ˣ 300

1x langstraverse, Alu-buis 40 ˣ 40 ˣ 4 – 500 mm

B009511

4x vlakke zuigers 120 ˣ 300 mm
1x snelwisseluitvoering

eT-Lift, traverse,
1x 50 ˣ 50 ˣ 4 – 1800, Geschikt voor tillen van lasten zoals spaanplaten, gipskartonplaten, enz. tot maximale
2x 40 ˣ 40 ˣ 4 – 800
afmetingen van 2100 mm ˣ 2800 mm.
4x 120 ˣ 300
De dwarstraversen alsook de enkele zuigers zijn instelbaar
De tool heeft een maximale capaciteit van 250 kg.
1x langstraverse, Alu, 40 ˣ 40 ˣ 4 – 1200 mm
2x vlakke zuigers 120 ˣ 300 mm

B009504

2x vlakke zuigers 120 ˣ 300 mm

geschikt voor het tillen van kartons of kleinere houten platen.
De tool heeft een maximale capaciteit van 125 kg.
1x langstraverse, staal, 50 ˣ 50 ˣ 4 – 1800 mm
2x dwarstraverse, Alu, 40 ˣ 40 ˣ 4 – 800 mm

Art.- Nr.

B009520

1x snelwisseluitvoering

eT-Lift, traverse,
Geschikt voor tillen van lasten zoals spaanplaten, gipskartonplaten, enz. tot maximale
1x 40 ˣ 40 ˣ 4 – 1200,
afmetingen van 1500 mm ˣ 3000 mm.
2x 120 ˣ 300
De dwarstraversen alsook de enkele zuigers zijn instelbaar
De tool heeft een maximale capaciteit van 125 kg.

B009516

eT-Lift, zakzuiger,
ovale uitvoering,
200 ˣ 300

Ovale zuiger met versterkte dichting geschikt voor het transporteren van zakken,
incl. interne steun en snelwisseluitvoering.

M011542

eT-Lift, zakzuiger,
ovale uitvoering,
200 ˣ 380

Ovale zuiger met versterkte dichting geschikt voor het transporteren van zakken,
incl. interne steun en snelwisseluitvoering.

M011307

eT-Lift, zakzuiger,
ovale uitvoering,
250 ˣ 500

Ovale zuiger met versterkte dichting geschikt voor het transporteren van zakken,
incl. interne steun en snelwisseluitvoering.

M011309

eT-Lift, scharnieruitvoering 90°,
tot 250 kg

Handmatige scharnieruitvoering 90° voor slangheffers tot 250 kg.
Uitvoering in verzinkt staal

M011308

eT-Lift, haak met vacuüm balansregeling

De haak is geschikt om emmers, kannen enz. incl snelwisseluitvoering.

M011827

eT-Lift,
zijkanaalventilator

Vacuümgenerator voor slangheffer type eT-Lift-eco / -flexi,
spanning 3 ˣ 400 V, 50/60 Hz 3 kW

B009474

eT-Lift,
snel-los ventiel kort
(eco)

Het snel-los ventiel voor slangheffer type eT-Lift-eco
zorgt ervoor dat de last snel en eenvoudig van de zuigers lost.
(kan niet nadien ingebouwd worden!)

M011776

eT-Lift,
snel-los ventiel lang
(flexi)

Het snel-los ventiel voor slangheffer type eT-Lift-flexi
zorgt ervoor dat de last snel en eenvoudig van de zuigers lost.
(kan niet nadien ingebouwd worden!)

M011779

eT-Lift,
vacuümslang
type BVH 50

De vacuümslang van de serie BVH-F is van PVC met een versterkte PVC-spiraal en is geschikt
voor een vacuüm tot -515 mbar. De slang heeft een gladde binnenwand met aan de buitenkant
de PVC spiraal. Binnendiameter 50 mm. De korte temperatuurbestendigheid is ±0 tot +70° C.
Gewicht: 540 g/m

M007272

Technische aanpassingen voorbehouden. │Andere adapters zijn leverbaar.
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Kraantechniek

Kraantechniek

Algemene informatie
We zoeken de passende kraanoplossing voor uw slangheffer eT-Lift. Een zuilenzwenkraan met een individueel
zwenkbereik of een hangkraaninstallatie vervolledigen en
vergemakkelijken het werken met de eT-Lift.
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EENVOUDIG…

…bij de volgende eT-Lift aanvraag gewoon bijvragen…
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euroTECH Vertriebs GmbH
Dammstr. 1
72351 Geislingen
DUITSLAND

Telefoon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Art.-Nr.: BRO.01.2016.V1.nl

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