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Vacuüm
Zuignappen

Zuignappen
Naast de vacuümunits levert nimatech 

een passend assortiment aan zuignappen 

voor het verplaatsen van elementen zoals 

tegels, industrieplaten, trapelementen, 

rijplaten en vele anderen objecten. De 

zuignappen zijn te combineren met een 

frame of hijsbalken. 

Bevestiging 
voor evenaar

Bevestiging 
voor vacuümunit

40x80 cm 1150 kg 70x90 cm 2540 kg 40x40 cm 685 kg

45x100 cm 1700 kg Ø 55 cm 1060 kg 28x28 cm 310 kg

80x100 cm 3310 kg 30x60 cm 770 kg

10x90 cm 305 kg



Video

nimatech.nl/evenaar

Om grote objecte te heffen zijn soms meerdere 

zuignappe nodig. Hiervoor kan een evenaar van 

Nimatech ingezet worden. Alle evenaars hebben 

2x een pen 25 mm bevestiging voor zuignappen. 

De mechanisch uitschuifbare evenaars hebben 

bevestigingspunten voor de Nimatech vacuümunits 

en hijspunten om aan een ketting te hangen. 

 

Met behulp van een adapterplaat kunnen zuignappen 

voor onder een vacuümunit  ook aan een evenaar 

bevestigd worden en visa versa.

Speciaal voor autolaadkranen is de 

hydraulische evenaar ontwikkeld. Met een 

automatisch hydraulisch snelwissel van RotaQ 

kan er snel gewisseld worden tussen een 

evenaar en een losse zuignap of rijplatentang.

Evenaars

Hydraulisch uitschuifbaar

NT-EVS4-3T

NT-EVS1-3T

NT-EVB1-3T

Breedtes: 240 cm, 325 cm, 410 cm
Hefvermogen in: 4.000 kg
Hefvermogen uit 3.000 kg

Breedtes: 106 cm, 134 cm, 172 cm, 210 cm
Hefvermogen in: 4.000 kg
Hefvermogen uit: 3.000 kg

Breedte: 100 cm
Hefvermogen: 3.000 kg

Breedtes: Traploos instelbaar 240 - 400 cm
Hefvermogen in: 4.000 kg
Hefvermogen uit: 3.000 kg

NT-EVS5 -3T
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Bevestiging 
voor evenaar

Bevestiging 
voor vacuümunit

40x80 cm 1150 kg 70x90 cm 2540 kg 40x40 cm 685 kg

45x100 cm 1700 kg Ø 55 cm 1060 kg 28x28 cm 310 kg

80x100 cm 3310 kg 30x60 cm 770 kg

10x90 cm 305 kg


