CAM KALDIRMA VE TAŞIMA ALETLERİ
HASAL Vakumlu taşıyıcıları Basit ve güçlü tasarımları ile en yüksek güvenliği sağlarlar.
Bir yüzeye yapışabilmek için, Vantuzlar vakum gücünü (negatif atmosferik) kullanırlar.
Mandal veya pompa Vantuz ile yüzey arasındaki havayı emerler.
Bu negatif basınç Vantuz lastiğini sıkıca yüzeyde tutar.
Yapışma gücü Vantuzun çapına ve dudakların yapısına göre artar.
Vakumlu taşıyıcılar genellikle Cam plakaların taşınmasında kullanılır.
Pürüzssüz yüzeyleri olan plastik, metal ve mermer levhalar, kaplanmış ağaçlarıda taşıyabilirler.
Kauçuk, yağ mazot ve diğer petrol ürünlerinden olumsuz etkilenir.
Havadaki ozon kauçuğu olumsuz etikileyen faktörlerdendir.
Güvenlik nedeni ile aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.
-Vakumlu bir taşıyıcı kullanırken yüzeyi temiz olduğunu kontrol edin.
-Vantuz lastiğinin yüzeyinin temiz olduğunu, toz yağ ve macun olmamasını sağlayın..
-Vantuz lastiğinizi yağ mazot ve diğer petrol ürünlerinden uzak tutun.
-Kullanmasanız bile vantuz lastiklerinizi her 3 yılda bir değiştirin.
Uzun kullanım sürelerinde Lastik yüzeylerinde ince çizik ve çatlaklar oluşabilir.
Camın özgül ağırlığı 2,4 - 2,7 gr/cm³ arasında değişir.
Ortalama 1 m² cam plakanın kalınlıklara göre ağırlığı
(*) aşağıda belirtilmiştir.

Kalınlık

Ağırlık [Kg/m2]

1 mm…………………2,6
2 mm…………………5,3
3 mm…………………8,0
4 mm…………..……10,6
5 mm……………..…13,3
6 mm……………..…15,9
8 mm……………..…21,2
10 mm……………..…26,5
12 mm……………..…31,8
15 mm……………..…39,8
19 mm……………..…50,3
22 mm……………..…58,3
24 mm……………..…63,6
*Değişik ürünlere göre bu değerler değişebilir.

201- Tek Vantuzlu taşıyıcı, Değiştirilebilir Ø120mm vantuz lastiği
(213.01) ve mandal (213.02), Aluminyum döküm gövde, kaldırma
kapasitesi: yaklaşık 40 Kg.

201.1- Tek Vantuzlu taşıyıcı, Dudaklı, desenli yüzeyli camları taşımak
için kullanılır. Aluminyum döküm gövde, değiştirilebilir dudaklı vantuz
Çap: Ø120mm. (201.01).

202- İki Vantuzlu taşıyıcı, Değiştirilebilir Ø120mm vantuz lastiği
(213.01) ve mandal (213.02), Aluminyum döküm gövde, kaldırma
kapasitesi: yaklaşık 80 Kg.

202.1- İki Vantuzlu taşıyıcı, Dudaklı, desenli yüzeyli camları
taşımak için kullanılır. Aluminyum döküm gövde, değiştirilebilir
dudaklı vantuz Çap: Ø120mm. (201.01).
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203- Vantuzlu taşıyıcı, Ağır hizmet türü, güçlü ve sağlam
Aluminyum döküm gövde, tek vantuzlu, değiştirilebilir Ø180mm.
Vantuz lastiği (203.01), güvenli basıncı belirleyen vakummetre,
topuzun rahat dönmesini sağlayan rulman, kaldırma kapasitesi:
yaklaşık 140 Kg.

204- Vantuzlu taşıyıcı, Ağır hizmet türü, güçlü ve sağlam
Aluminyum döküm gövde, iki vantuzlu, Değiştirilebilir Ø180mm.
Vantuz lastiği (203.01), güvenli basıncı belirleyen vakummetre,
topuzun rahat dönmesini sağlayan rulman, kaldırma kapasitesi:
yaklaşık 280 Kg.

205- Vantuzlu taşıyıcı, Ağır hizmet türü, güçlü ve sağlam
Aluminyum döküm gövde, tek vantuzlu, değiştirilebilir
Ø180mm. Vantuz (205.01), çelik mandal, kaldırma
kapasitesi: yaklaşık 140 Kg.

206- Vantuzlu taşıyıcı, Ağır hizmet türü, güçlü ve sağlam
Aluminyum döküm gövde, iki vantuzlu, değiştirilebilir Ø180mm.
Vantuz lastiği (205.01),çelik mandal, kaldırma kapasitesi: yaklaşık
280 Kg.

209- Montaj vantuzu, Her iki tarafa 90° dönebilen, mafsallı vantuz,
akvaryum, vitrin ve çeşitli cam montaj sistemlerinde kullanılır.
Değiştirilebilir Ø120mm vantuz lastiği (213.01) ve mandal
(213.02)

210- Mafsallı Vantuzlu taşıyıcı, Bombeli araç
camlarını taşımak için, oynak mafsallı iki vantuzlu
taşıyıcı Ø120mm vantuz lastiği (213.01) ve mandal
(213.02).
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211- Tek Vantuzlu taşıyıcı, Aluminyum döküm gövde, tek elle
kullanılabilir, değiştirilebilir Ø120mm vantuz lastiği (213.01),
kaldırma kapasitesi: yaklaşık 40 Kg.

211.1- Tek Vantuzlu taşıyıcı, Dudaklı, Desenli yüzeyli camları
taşımak için kullanılır. Tek vantuzlu, Aluminyum döküm gövde,
tek elle kullanılabilir, değiştirilebilir Ø120mm vantuz lastiği
(201.01).

215.1- Tek Vantuzlu taşıyıcı, Plastik gövde ve
mandal, tek vantuzlu Ø120mm.

212- İki Vantuzlu taşıyıcı, Değiştirilebilir Ø120mm vantuz lastiği
(213.01) ve mandallar (213.02), Aluminyum döküm gövde, kaldırma
kapasitesi: yaklaşık 80 Kg.

212.1- İki Vantuzlu taşıyıcı, Dudaklı, İki vantuzlu,
değiştirilebilir Ø120mm dudaklı vantuz lastiği (201.01) ve
mandal (213.02) Aluminyum döküm gövde.

215.2- İki Vantuzlu taşıyıcı, Plastik gövde ve mandal, iki
vantuzlu Ø120mm.

213- Üç Vantuzlu taşıyıcı, Üç vantuzlu, tek parça güçlü
Aluminyum döküm gövde, değiştirilebilir Ø120mm
vantuz lastiği (213.01) ve mandal (213.02), kaldırma
kapasitesi: yaklaşık 140 Kg.

213.02-Yedek mandal, Aşınmaz
cam elyaflı polyamid.

215.3- Üç Vantuzlu taşıyıcı, Plastik gövde ve mandal, üç
vantuzlu Ø120mm.

213.01-Yedek vantuz lastiği, Vulkanize
kauçuk, Çap: Ø120mm. 201, 202, 209, 210,
211, 212, 213, 214 ve 420 için.

213.10-Tamir takımı, Çap: Ø120mm vantuz
lastiği, mandal, pul, pim ve konik yaydan
oluşur. 201, 202, 209, 210, 211, 212, 213,
214 ve 420 için.
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214- Dört Vantuzlu taşıyıcı, Dört vantuzlu, tek parça güçlü
Aluminyum döküm gövde, değiştirilebilir Ø120mm vantuz
lastiği (213.01) ve mandal (213.02), kaldırma kapasitesi:
yaklaşık 180 Kg.

220- Düz Pompalı vantuzlu taşıyıcı, Ağır hizmet türü, Çelik
konstrüksiyon, Güçlü tasarım, Havayı boşaltan el pompası,
Güvenli bölgeyi belirten vakummetre, Uzun ömür ve güvenlik için
üç sızdırmazlık dudağı. Çap: Ø 300 mm. Kaldırma kapasitesi:
yaklaşık 200 kg.
220.01- Yedek vantuz lastiği,
Çap: Ø 300 mm

226- Pompalı vantuzlu taşıyıcı, Güçlü metal yapı, çelik
konstrüksiyon, havayı boşaltan yaylı pompa, emniyetli
bölgeyi gösteren kırmızı halka, güvenlik ve uzun ömür için
vantuz tabanında üç sızdırmaz halka. Çap: Ø200mm
kaldırma kapasitesi: yaklaşık 160 Kg.

226.01- Yedek vantuz lastiği,
Çap: Ø200mm

227- Pompalı vantuzlu taşıyıcı, Güçlü metal yapı, çelik
konstrüksiyon, havayı boşaltan yaylı pompa, emniyetli bölgeyi
gösteren kırmızı halka, güvenlik ve uzun ömür için vantuz
tabanında üç sızdırmaz halka. Çap: Ø200mm kaldırma
kapasitesi: yaklaşık 180 Kg.

227.01- Yedek vantuz lastiği, Çap:
Ø240mm

235- Tek taraflı taşıma kolu, Aluminyum Döküm gövde,
tek saplı, sağ ve sol el ile kullanılabilir. Kauçuk yüzeyli,
maksimum çene açıklığı: 25 mm, taşıma kapasitesi:
yaklaşık 90 Kg.
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235.1- Yedek levha, Bir takım, 2 parça
235 için.
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236- Çift taraflı taşıma kolu, Aluminyum Döküm ve çelik gövde,
iki saplı, Kauçuk yüzeyli, maksimum çene açıklığı: 40 mm, taşıma
kapasitesi: yaklaşık 180 Kg.

240- Taşıma bandı, Boy: 1700 mm. En: 40 mm. Cam
aşındırmasını önlemek için deri tabanlı.

236.1- Yedek levha, Bir takım, 2 parça
236 için.

241- Taşıma bandı, Metal - kauçuk sap, Boy 1200 mm. En: 40
mm. Cam aşındırmasını önlemek için deri tabanlı.

245- El koruma lastiği, Kesilmeye ve kavramaya dayanıklı
vulkanize kauçuk, camı mükemmel kavrayan özel yüzey,
125x170 mm. Kalınlık: 3 mm.

250- Topuzlu vantuz, Çap: Ø60mm.
Kaldırma kapasitesi: 8 Kg.

251- Topuzlu vantuz, Çap: Ø80mm.
Kaldırma kapasitesi: 15 Kg.

252- Topuzlu vantuz, Çap: Ø100mm.
Kaldırma kapasitesi: 20 Kg.
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