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PODNOŚNIKI DO PŁYT DREWNOPOCHODNYCH NIEPRZEPUSZCZALNYCH 
MELAMINA, LAMINAT, HPL, LAKIEROWANE, FOLIOWANE 

- standardowo wyposażone w ramę o długości 1500 mm i ssawki ze zmiennym ułożeniem, wakuometr 

- wakuostat - akustyczno - wizualny system alarmowy automatycznie sygnalizujący niski poziom próżni z ładowarką 220V 

- zasilane sprężonym powietrzem ok. 100 L/min. ciśnienie 5-6 Bar  w zależności od podnoszonego materiału 

- centralny uchwyt manewrowy z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk bezpieczeństwa 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę  

- przyssawki wykonane z gumy i uszczelnienia piankowego do powierzchni gładkich i chropowatych 

- regulator ciśnienia optymalizujący pracę generatora podciśnienia i zużycie powietrza 

- zasilany sprężonym powietrzem z mocnymi i cichymi generatorami podciśnienia 

- akustyczny i wizualny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski stopień podciśnienia;  

  działa autonomicznie za pomocą akumulatorów i jest zasilany odpowiednia ładowarką o napięciu 220V 

- obszerny zbiornik bezpieczeństwa z aluminium zapewniający rezerwę podciśnienia, gwarantujący chwytanie nawet  

  w przypadku przerwy w dostawie prądu, z zaworem odprowadzania skroplin 

 

 

 

 

 

Stałe ramy 
poziome 

Ręczny  
uchył 

Pneumatyczny 
uchył 

Udźwig 
kg 

Ilość / Wymiar 
ssawki mm 

PN125F1 PN125RU1 - 125 1 x 500x200 

PN250F1 PN250RU1 - 250 1 x 600x300 

PN500F1 PN500RU1 - 500 1 x 550x400 

PN250F2 PN250RU2 PN250PU 250 2 x 500x200 

PN500F2 PN500RU2 PN500PU 500 2 x 500x300 

Obniżona rama dla modelu PU 

http://www.superlifter.pl/
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PODNOŚNIKI DO PŁYT DREWNOPOCHODNYCH PRZEPUSZCZALNYCH  

O ŚREDNIEJ I MAŁEJ GRUBOŚCI ORAZ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH 
WIÓROWE, MDF, OSB, KLEJONE ORAZ WSZYSTKIE NIEPRZEPUSZCZALNE 

- standardowo wyposażone w ramę o długości 1500 mm lub 2000 mm ssawki ze zmiennym ułożeniem, wakuometr 

- wakuostat - akustyczno - wizualny system alarmowy automatycznie sygnalizujący niski poziom próżni z ładowarką 220V 

- zasilane sprężonym powietrzem łącznie 500 l/min (250 l/min na każdy generator) ciśnienie 7-8 Bar  w zależności od  

  podnoszonego materiału 

- centralny uchwyt manewrowy z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk bezpieczeństwa 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę  

- przyssawki wykonane z gumy i uszczelnienia piankowego do powierzchni gładkich i chropowatych, montowane na  

  przesuwnych belkach 

- regulator ciśnienia optymalizujący pracę generatora podciśnienia i zużycie powietrza 

- zasilany sprężonym powietrzem przez mocny i cichy podwójny generator podciśnienia, podwójne tłumiki nowej generacji 

- akustyczny i wizualny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski stopień podciśnienia;  

  działa autonomicznie za pomocą akumulatorów i jest zasilany odpowiednia ładowarką o napięciu 220V 

- większe rury próżniowe 

  

 

 

 

 

M - seria do płyt średniej grubości (belki 1500 – 2x1000) 
C  -  seria do cienkich płyt (belki 2000 – 2x1000)
D -  seria do skrzydeł drzwiowych

Stałe ramy 
poziome 

Ręczny  
uchył 

Pneumatyczny 
uchył 

Udźwig 
kg 

Ilość / Wymiar 
ssawki mm 

PNT4FM PNT4RM PNT4RPM 200 4 x Ø 300 

- - PNT5RPM 250 5 x  Ø 300 

PNT6FC PNT6RC PNT6RPC 200 6 x  Ø 300 

PNT4FD PNT4RD PNT4RPD 90 4 x 400x90 

Obniżona rama dla modelu PU 

http://www.superlifter.pl/
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PODNOŚNIKI DO PŁYT DREWNOPOCHODNYCH PRZEPUSZCZALNYCH 
WIÓROWE, MDF, OSB, KLEJONE ORAZ WSZYSTKIE NIEPRZEPUSZCZALNE 

- standardowo wyposażone w ramę o długości 1500 mm i ssawki ze zmiennym ułożeniem, wakuometr 

- wakuostat - akustyczno - wizualny system alarmowy automatycznie sygnalizujący niski poziom próżni z ładowarką 220V 

- zasilane sprężonym powietrzem łącznie 500 l/min (250 l/min na każdy generator) ciśnienie 7-8 Bar  w zależności od  

  podnoszonego materiału 

- centralny uchwyt manewrowy z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk bezpieczeństwa 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę  

- przyssawki wykonane z gumy i uszczelnienia piankowego do powierzchni gładkich i chropowatych 

- regulator ciśnienia optymalizujący pracę generatora podciśnienia i zużycie powietrza 

- zasilany sprężonym powietrzem przez mocny i cichy podwójny generator podciśnienia, podwójne tłumiki nowej generacji 

- akustyczny i wizualny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski stopień podciśnienia;  

  działa autonomicznie za pomocą akumulatorów i jest zasilany odpowiednia ładowarką o napięciu 220V 

- większe rury próżniowe 

 

 

 

 

 

Stałe ramy 
poziome 

Ręczny  
uchył 

Pneumatyczny 
uchył 

Udźwig 
kg 

Ilość / Wymiar 
ssawki mm 

PNT1F PNT1R - 125 1 x 600x200 

PNT2F - - 200 2 x 500x200 

- PNT2R PNT2RP 200 2 x 500X300 

http://www.superlifter.pl/
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PODNOŚNIKI DO DESEK I BELEK DREWNIANYCH PRZEPUSZCZALNYCH 
WIÓROWE, MDF, OSB, KLEJONE ORAZ WSZYSTKIE NIEPRZEPUSZCZALNE 

- standardowo wyposażone w długą ramę i ssawki ze podłużnym ułożeniem, wakuometr 

- wakuostat - akustyczno - wizualny system alarmowy automatycznie sygnalizujący niski poziom próżni z ładowarką 220V 

- zasilane sprężonym powietrzem (250 l/min) ciśnienie 7-8 Bar  w zależności od podnoszonego materiału 

- centralny uchwyt manewrowy z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk bezpieczeństwa 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę  

- przyssawki wykonane z gumy i uszczelnienia piankowego do powierzchni gładkich i chropowatych 

- regulator ciśnienia optymalizujący pracę generatora podciśnienia i zużycie powietrza 

- zasilany sprężonym powietrzem przez mocny i cichy generator podciśnienia, tłumiki nowej generacji 

- akustyczny i wizualny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski stopień podciśnienia;  

  działa autonomicznie za pomocą akumulatorów i jest zasilany odpowiednia ładowarką o napięciu 220V 

- większe rury próżniowe 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stałe ramy 
poziome 

Udźwig 
kg 

Ilość / Wymiar 
ssawki mm 

TV1 300 1x800x160 

TV2-A 250 2x700x160 

TV2-B 500 2x800x160 

TV2-C 700 2x1000x160 

Wydłużony uchwyt manewrowy 

Teleskopowy uchwyt manewrowy  

http://www.superlifter.pl/

