
Próżniowe manipulatory samozasysające są przeznaczone do manipulacji z 
płaskimi ciężarami jakimi są blachy i płyty z metali żelaznych i nieżelaznych, 
magnetycznych i niemagnetycznych, płyty plastikowe, szyby i płyty szklane, 
materiały z kamienia, płyty drewniane, drewniane płyty i deski z 
nieprzepuszczalnym dla powietrza wykończeniem powierzchni itp.

Manipulator próżniowy samozasysający nie wymaga zewnętrznego źródła energii i tym samym 
ani kabla przewodowego czy węża. Niezbędne podciśnienie wytwarzane jest na skutek 
podnoszenia ciężaru

Manipulator próżniowy samozasysający należy do wolno zawieszonych urządzeń 
przeznaczonych do podnoszenia brzemion i może zostać zawieszony w sposób bezpośredni 
czy pośredni na hak albo na inne urządzenie do zawiedzenia na dźwigu, wielokrążka albo 
ręcznie prowadzonego urządzenia manipulacyjnego.

Wieloprzyssawkowe manipulatory z możliwością ustawienia wzajemnej odległości przyssawek 
są przeznaczone do manipulacji z dużymi ciężarami.

Manipulator jest wyposażony w manometr oraz urządzenie alarmowe wskaźnik spadku 
podciśnienia. Wskaźnik spadku podciśnienia, do którego dojdzie w czasie podnoszenia ciężaru 
zapamiętuje maksymalną wartość podciśnienia i jeżeli ta wartość w przeciągu manipulacji 
obniży się o 20% to włącza alarm (sygnalizację akustyczną i wizualną). Wskaźnik spadku 
podciśnienia jest zasilany przez dwie baterie alkaiczne.

Przenoszenie ciężarów za pomocą manipulatora jest bardzo łatwe dzięki specjalnego 
urządzeniu odchylającemu,  który umożliwia płynne podnoszenie i opuszczanie ciężaru bez 
konieczności ingerencji ze strony personelu.
Personel steruje jedynie dźwigiem czy wielokrążkiem.

Manipulator próżniowy wymaga jedynie minimalnej konserwacji i charakteryzuje się długą 
żywotnością.

Oprócz podanych typów produkujemy dowolne manipulatory próżniowe samozasysające na 
zamówienie.

Dla sprawdzenia zgodności manipulatorów zostały wykorzystane certyfikaty typu TÜV CZ s.r.o.
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Próżniowe manipulatory samozasysające



TYP MANIPULATORA

TYP MANIPULATORA
Liczba przyssawek / 

średnica
 

Nośność
Minimalny ciężar

brzemienia
Ciężar 

manipulatora

DOPUSZCZALNE ROZMIARY I GRUBOŚCI PŁYT
DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW MANIPULATORÓW

Rozmiar płyty [mm]

Grubość płyty [mm]
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Wymiary standardowych manipulatorów próżniowych


