
principais vantagens e inovações

itens de série

As imagens são meramente ilustrativas. O fabricante se reserva no direito de fazer alterações nos equipamentos sem aviso prévio.
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Estrutura em aço certificado tipo schedule sem costura;

Tomada de alimentação com trava de segurança; 

Estrutura regulável no comprimento / largura;

Ventosas reguláveis em duas posições (horiz / vertical);

Cabo ergonômico, controle a distância;

Válvula deslizante de fácil acesso;

Reservatório de vácuo central;

Alça de elevação com reforço;

Basculamento automático;

Válvula isoladora manual em cada ventosa;
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DADOS TÉCNICOS

Largura: 980 / 730 / 460 mm

Comprimento: 1920 / 1560 / 1170 mm 

Bomba pistão isenta de lubrificação: 39 l/min

Capacidade de Trabalho: 600kg

Potência: Motor AC 220V - 90W Ruído: dB (A): ≤49

Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br Ventowag Tecnologia E.R.L

BOMBA DE VÁCUO
• Baixo Ruído: ;dB (A): ≤49
• Mais economia - 210 W;
• Baixa manutenção.
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Basculamento Automático

Movimentador a vácuo projetado para atender as operações de movimentação e carregamento de placas diversas com tamanhos variados, 

com capacidade de até 600kg. Para facilitar as operações, possui articulação acionada por atuador elétrico permitindo bascular a carga 

automaticamente 90° tanto na posição vertical quanto horizontal. Através de sua estrutura ajustável, torna-se fácil posicionar as ventosas 

conforme o tamanho e a geometria da carga.  Alimentado por energia elétrica 220V, seu sistema de geração de vácuo é realizado por bomba 

de pistão isenta de lubrificação e baixa emissão de ruído. Possui reservatório adicional de vácuo com válvula de segurança que retém o vácuo 

em caso de rompimento acidental do mangote de alimentação. Práticos e seguros, são ideais para carregamento e descarregamento de 

caminhões, abastecimento de máquinas, operações em canteiro de obras, dentre outras operações possíveis.

Aplicação: Industrias de modelagem com fibra, automobilísticas, aeronáuticas, vidraçarias, marmorarias, marcenarias, industrias de corte 

de metais, MDF, prestadores de serviços em obras de montagens de placas em fachadas de edifícios ou casas. etc.

    controlador
eletrônico de vácuo

• Otimiza o vácuo;
• Economiza energia;

• Mais segurança.
• Conforme Item 5.2 - NR 11

- Anexo 1.

Item opcional

Bomba de vácuo com válvula de segurança e filtro;
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