
                   ZACISK DO PODNOSZENIA SZKŁA
Modele: GM1000-4-24 / GM1000-30 / GM1000-40 / GM1000-50 / GM1000-55

F maks

30 (1 2/11 ")
40 (1 23/40 ")
50 (1 31/32 ")
55 (2 1/6 ")

30 (1 2/11 ")
35 (1 17/45 ")

Ładowność: max. 1000kg (2205 funty) -
Temperatura użytkowania: od +5 ° do +45 ° - Temperatura przechowywania: -15 ° do +65 °

min. 20 kg (44 funty)

Uwaga: maksymalne wymiary tafli szklanych 6000 x 3210 mm (236 15/68 "x 126 31/82" cala)
Cechy wymiarowe, mające zastosowanie do wszystkich modeli serii 1000 w milimetrach (calach)

Wymiar
Wartość mm
Wartość (cale)

DO
70

B.
100

C.
680

D.
120

ORAZ
740

G.
230

H.
475

(18 7/10 ")( 2 65/86 ") (3 15/16 ") ( 26 71/92 ") ( 4 71/98 ") ( 29 2/15 ")
Masa zacisku: ok. 28 kg (62 lbs)

(9 1/18 ")

Uwaga: urządzenie podnoszące do zacisku powinno mieć minimalną nośność 1028 kg (2262 lbs)

Dystrybucja:
AE KOREMBA 31-518 Kraków, ul. Brodowicza 8
Magazyn – Serwis: 30-722 Kraków, ul. Rybitwy 15*
Tel. 602 374 892  / 12 307 78 00
www.superlifter.pl  biuro@superlifter.pl

Dopuszczalna grubość tafli w milimetrach (calach)
F minModel F maks

GM1000-4-24
GM1000-30
GM1000-40
GM1000-50
GM1000-55

4 (3/19") 24 (17/18")
10 (37/94")
20 (37/47")

Zacisk do podnoszenia to zdejmowany chwytak załadowczy używany na urządzeniu podnoszącym do podnoszenia i transportu pojedynczych płaskich lub   
typu klejonych  wielowarstwowo tafli szklanych (ZABRONIONE jest podnoszenie szkła termoizolacyjnego - zespolonego). Nie używaj zacisku do podnoszenia 
tafli szklanych o szorstkim, pofalowanym, formowanym szkle lub obrabianych powierzchniach. 
Podczas transportu trzymaj dolną krawędź płyty maksymalnie 20 cm (7 7/8 cala) od podłogi. 
Szczypce do transportu szkła nie są dopuszczone do użytku na placach budowy. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik szczypiec. Firma nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za powstałe szkody. Zacisk do podnoszenia został zaprojektowany do przenoszenia pojedynczej płaskiej tafli szkła na raz, zgodnie z 
poniższą tabelą grubości: 


