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Мултифункционален:

Optimas Vacu-Pallet-Mobil е особено подходящ за полагане на бордюри. Той е мултифукционален.
Може да бъде използван за преместването на  палети (до 1600кг) и полагането на бордюри, павета, тежък
бетон или естествени каменни материали (до 140 кг.) благодарение на интегрираната всмукателна тръба,
използваща вакуумна технология на повдигане.  На много работни площадки тази машина може да
премахне необходимостта от транспорт и използването на товарачи. Машината притежава компактен
дизайн и може да бъде транспортирана лесно дори в обикновена лека кола, без да е необходимо ремарке.
Vacu – Pallet – Mobil прави по-ефективна ежедневните строителни работи.

Предимства на вакуумната технология за повдигане:

 Лесно, точно, ефективно полагане на бордюри, бетонни плочи, естествени каменни плочи, големи
павета, павирани настилки и т.н.

 Сгъваемата стрела дава възможност за гладко полагане на бетоновите изделия и др. и на много -
например около стени на къща или около дървета.

 Мачтата се сгъва лесно от един човек в рамките на няколко минути

 Вакуумните накрайници се свалят и сменят лесно, благодарение на системата за бърза смяна.

Предимства на Vacu-Pallet-Mobil :

 Може да бъде използван за преместване на палети (до 1600кг.) и полагане на бетонови изделия (до
140кг.)

 Лек (1150кг.) и с компактен дизайн – лесно може да бъде транспортиран

 Мачтата се балансира хидравлично без никакви усилия

 Ходовата част е с гумена верижна предавка, което позволява лесно придвижване и маневриране на
машината в груб терен.

Технически данни:

Стрела:
Капацитет на натоварване -140кг.
Дължина: 3,0м
360 градуса въртене

Палетна вилица товароносимост:
1600кг.
Eдноцилиндров двигател:
13 к.с, / 9,6 KW

Размери (ДхШхВ):
2260мм Х 1740мм Х 2100мм
Тегло : 1150кг.


