
           Transporter do szkła

Udźwig 120 kg

Podnośnik do tafli  szklanych SGT2 umożliwia bezpieczne podnoszenie i
przenoszenie tafli szkła o masie do 120 kg.

Transporter do szkła SGT2 to pomoc przy załadunku, rozładunku i
transporcie szkła. Obrotowy uchwyt z przyssawkami umożliwia obracanie
tafli szklanych o wielkości do 280 cm o 360 °. Dodatkowo ssawki można
obracać o 90° na bok. W ten sposób szyby można również transportować
wzdłuż. SGT2 ze szklaną taflą mieści się w wąskich przejściach o
szerokości 80 cm. Maszt podnośnika SGT2 można pochylić do przodu o
15 °. Ta funkcja ułatwia podnoszenie tafli szkła z regału dostawczego.

To urządzenie poprawia ergonomię i zwiększa bezpieczeństwo w
miejscu pracy. SGT2 jest ważną pomocą przy transporcie dużych,
ciężkich tafli szkła. Niezastąpiony dla każdego szklarza. Dodatkowe
zalety:

- Wciągarka linowa manualna z automatycznym hamulcem
- Lekko działająca wciągarka linowa do podnoszenia i opuszczania
- Stabilny maszt zapewnia bezpieczną jazdę
- Duże przyssawki próżniowe do bezpiecznego trzymania ciężkich tafli szkła
- Obrotowa belka poprzeczna umożliwia transport wzdłużny
- Maszt można przechylić do przodu w celu podniesienia tafli szkła ze stojaka
- Odporne na przebicie, duże koła o średnicy 300 mm do każdej powierzchni
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Transporter do szkłaS-GT 2

120 kg

180 kg

2 szt.

100 kg

200 mm

1730 mm

652 mm

54 kg

S-GT2

TRANSPORTER DO SZKŁA S-GT2

Udźwig urządzeia

Maszt udźwig

Wysokość

Szerokość

Waga

Przyssawki

Średnica przyssawki
Udźwig przyssawki / szt.
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• Łatwy w montażu, gotowy do pracy w 30 sekund
• Bardzo solidna i kompaktowa konstrukcja
• Obracanie tafli szkła o 0-180° 
• Przesuwne podwozie z 4 kołami do pracy z przodu
• Hamulec na podwoziu
• Dwa duże terenowe koła o średnicy 400 mm ułatwiające transport
• Transport szkła z boku przez wąskie przejścia
• Ręczna wciągarka z hamulcem automatycznym
• Ergonomiczna pozycja wciągarki dla osób praworęcznych lub

leworęcznych
• Maszt z regulacją pochylenia o 15 stopni do przodu
• Przyssawki ręczne z pompką ze wskaźnikiem bezpieczeństwa
• Średnica przyssawki próżniowej 254 mm (udźwig przyssawki 140

kg)

Podnośnik do szkła

         Udźwig 180 kg

GT 2 

ISO 9001 

Przesuwne podwozie z 4 kołami + hamulec

 

Transport szkła 
z boku 
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Opcje dodatkowe:
Przesuw boczny150 mm
Przyssawki elektropneumatyczne z akumulatorami



ISO 9001 

    Podnośnik do szkła  GT 2

Ładowność 180 kg 

Maksymalne obciążenie masztu 300 kg 

Udźwig przyssaki
Średnica przyssawki 

140 kg 
250 mm 

Wysokość podnoszenia 1400 mm 

Maks. wielkość szkła 2400 x 1500 mm 

Waga urządzenia 54 kg 
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