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ITENS DE SÉRIE

PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

800 Kg 

Largura 1250 mm

Comprimento 2250 / 2850 mm

Capac. de sucção

Tensão de trabalho 

DADOS TÉCNICOS SUPER 6 EXTENSIVE ELETRIC

Capac. de Trabalho

51 L/min

 220 / 380 V - TRIF - 60Hz (50Hz)

Os movimentadores à vácuo da linha Super EXTENSIVE, destacam-se pelo recurso em sua estrutura que permite ajustar o 

comprimento das ventosas, aumentando a área de pega em chapas de grandes dimensões. Seu sistema de basculamento é 

automático, estrutura robusta desenvolvida para trabalhos de regime severo em empresas de beneficiamento de mármores 

e granitos. Seu sistema de geração de vácuo possui bomba de vácuo elétrica que dispensa a utilização de compressores de ar 

comprimido, tornando sua instalação fácil e permitindo utilizar o equipamento em diversas pontes rolantes. Muito 

resistentes e duráveis, são de fácil manutenção e simples de operar, proporcionando excelente produtividade e segurança 

para os operadores.
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Reservatório de vácuo central;

Alça de elevação com reforço;

Vacuômetro analógico;

Válvula isoladora em todas ventosas;
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6 Válvula deslizante de fácil acesso.

Estrutura em aço certificado tipo schedule sem costura pintado;
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Modelo COD. SP6EE-80 

As imagens são meramente ilustrativas. O fabricante se reserva no direito de fazer alterações nos equipamentos sem aviso prévio.

Contato: Tel.: +55 (28) 2102-2525 /      +55 (28) 99985-7615 - E-mail: vendas@ventowag.com.br

www.ventowag.com.br

7 Bomba de vácuo isenta de lubrificação: 51 L/MIN;
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8 Basculamento 90º Automático.
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EXTENSÃO MÁXIMA ATÉ 2850mm

Tomada de alimentação com trava de segurança;9
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ITENS OPCIONAIS

  Controle eletrônico da bomba de
vácuo (dispensa contador e relés);
  Sensoriamento digital de alta precisão;
  Fusíveis de protenção em todas as fases;
 Conforme Item 5.2 - NR 11, Anexo 11.

PAINEL ELETRÔNICO

MANGOTE ELÉTRICO

Mangote elétrico sanfonado 8m.
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