Nimatech
Vacuüm Techniek
Vacuüm unit 40/100 m3

Vacuüm opbouw

Onze vacuüm unit serie bestaat uit een frame waarin een

Nimatech kan op uw kraan of shovel een vacuüm systeem opbouwen.

vacuümpomp, vacuümfilter en een vacuümvoorraad samen gebouwd

Hierdoor breidt u de functies van uw kraan of shovel verder uit. Een

zijn met een elektro- benzine- of dieselmotor. Deze unit maakt

opbouwpakket wordt geleverd in een frame met een hydraulisch

gebruik van de, zogeheten, hoog vacuüm techniek. De hijsbare

aangedreven vacuümpomp tot 150 m3. Het opbouwset wordt

units hebben een hijspunt aan de bovenzijde een een ophangpunt

vakkundig opgebouwd achterop uw kraan of shovel. De kappen

aan de onderzijde. Alle hijsbare units worden standaard geleverd

worden gespoten in bijpassende kleur naar wens. In de cabine wordt

met een lepelsteekframe. Optioneel is een unit uit te breiden met

een vacuümmeter en bediening geïnstalleerd.

“ Heffen met vacuüm geeft ongekende
mogelijkheden!
”

een elektrische pakket met radiografische bediening, startmotor en
indicatielampen.
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NT-UCB-40

NT-UE-25/40

NT-URA-40

NT-URB/D-40/100

NT-UZ-40/50

Een zeer compact frame

Speciaal voor binnen gebruik

De 40 m3 vacuümunit volledig

Hijsbare unit met benzine-

Een extra verstevigd frame die

maar voldoende om met

biedt Nimatech een elektrisch

op accu. Met start/stop systeem.

of dieselmotor. In twee

prima met een pakkettenklem

vacuümtechniek te werken.

aangedreven vacuüm unit. Met

Werk de heel dag op een lading.

pompvarianten leverbaar:

opgepakt kan worden. Deze

De 40 m3 vacuümpomp

een 3 fase 380 Volt aansluiting

Bijna geluidsloos en geen CO2

40 m3 en 100 m3 voor sneller

unit is aan beide zijden

wordt aangedreven door een

op een 1 kW elektromotor

uitstoot. Ideaal voor binnen

vacuüm of poreuze stenen.

voorzien van een vacuümmeter

benzinemotor.

wordt een 25 m3 vacuüm pomp

gebruik.

Verder beschikt de unit over

en indicatielampen. Deze unit

Nimatech heeft bijpassende

aangedreven. Het frame heeft

extra stevige poten palletkokers

is op aanvraag ook leverbaar

haken beschikbaar ter

aan alle hoeken handvatten.

en een boutbaar hijspunt.

met een 50 m3 membraam

bevestiging voor aan uw shovel.

Optioneel te leveren met

gewisseld kan worden met

Optioneel radiografisch

vacuümpomp en hydraulische

een rotatorbus voor GR30

bediend.

bediening.

indicatielampen en een buzzer.

Hijsbare units hebben een
demonteerbaar hijspunt wat

of GR50.

Video

nimatech.nl/vacuumvideo

Type

Aandrijving

Vacuümpomp

NT-UE-25/40

Elektromotor

25/40 m3

NT-URA-40

Elektromotor+accu

40 m3

NT-UCB-40

Benzinemotor

40 m3

NT-U(R)D/B-40/100 Brandstofmotor

40/100 m3

NT-UZ-40/50

40/50 m3

Brandstofmotor

NT-OH-40/100/150 Hydrauliek

40/100/150 m3

Onze vacuüm units worden standaard geleverd met een
grote duidelijke vacuümmeter en handbediening.
Optioneel is een elektrisch pakket met een startmotor,
afstandsbediening en in het oogspringende
indicatielampen. Deze lampen geven aan wanneer het
veilig is om het aangezogen product te gaan hijsen.
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