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PODNOŚNIK PODCIŚNIENIOWY

MANUT-LM

Przedsiębiorstwo MANUT-LM jest liderem w produkcji i sprzedaży podnośników
podciśnieniowych na francuskim rynku. MANUT-LM zdobywa doświadczenie na
rynku międzynarodowym od ponad 30 lat. Wszystkie urządzenia MANUT-LM są
projektowane i produkowane pod indywidualne wymagania klienta.
PS Lift, jako partner najlepszych zagranicznych europejskich marek urządzeń
dźwignicowych, zapewnia dystrybucję podnośników podciśnieniowych firmy
MANUT-LM na terenie całej Polski.

Zaprojektowany z myślą dla osób wykonujących często żmudną, powtarzającą pracę, która wymaga podnoszenia, schylania
i przenoszenia.

BEZPIECZEŃSTWO
Twoi pracownicy mogą pożegnać się z ryzykiem kontuzji
i urazów! Z podnośnikiem
MANUT-LM będą wykonywać pracę bezpiecznie i ergonomicznie.

DOBRA INWESTYCJA

PODNOSI, UNOSI, PRZENOSI, TRANSPORTUJE, ODKŁADA
kartony, deski, wiadra, beczki, worki, butelki, skrzynie i skrzynki, palety,
kanistry, płyty drewniane, kamienne, arkusze blach, produkty spożywcze i wiele innych.

Jeden pracownik wykona pracę
dwóch czy nawet trzech pracowników naraz! Powyższa cecha
w połączeniu z długofalową żywotnością podnośnika stanowią
gwarancję dobrze zainwestowanych pieniędzy.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Podnośnik podciśnieniowy znajdzie swoje zastosowanie praktycznie w każdym sektorze. Wybór
przyssawek i uchwytów pozwala
na dopasowanie podnośnika do
każdych warunków. Podnośnik
MANUT-LM sprosta każdej pracy.

IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ W PRZEMYŚLE:
ZAUFANIE

INSTALACJA
I OBSŁUGA

Bezawaryjne, ergonomiczne i bezpieczne urządzenie
rozwiąże Twój problem.

spożywczym

farmaceutycznym

chemicznym

drzewnym
SKUTECZNOŚĆ

meblarskim

papierniczym

kamieniarskim
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automotive

Podnośniki
podciśnieniowe
nie boją się wyzwań! W zależności od potrzeb są w stanie
podnieść praktycznie każdy
surowiec, półprodukt czy produkt o udźwigu do 250 kg!
NIEZALEŻNIE OD SWEGO
KSZTAŁTU I FORMY!
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Prosty i łatwy montaż
urządzenia.
Poręczny
i wygodny uchwyt. Podnośnik podąża za ruchem
ciała. Intuicyjna praca
podnośnika.

PODNOŚNIK PODCIŚNIENIOWY

PODNOŚNIK PODCIŚNIENIOWY

ERGO
kg

EASY

Udźwig do 30 kg.

kg

Udźwig do 50 kg.

Trzy rodzaje uchwytów: Fast, Flex i Plus.

Dwa rodzaje uchwytów: Fast i Plus.

Urządzenie idealne do manipulacji
kartonami, beczkami, workami, skrzynkami.

Urządzenie daje możliwość paletyzowania i depaletyzowania beczek, skrzyń,
kartonów, puszek, wiader itp.

Sprawdzone w składach budowlanych,
w branży spożywczej, chemicznej, papierniczej.

Świetnie sprawdza się w sektorze
przemysłowym, budowlanym, kamieniarskim, ceramicznym.

SZCZEGÓLNIE DOCENIANY
W BRANŻY SPOŻYWCZEJ ZA MOŻLIWOŚĆ
WYKONANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ.
DZIĘKI TEMU, Z ZACHOWANIEM WYMOGÓW
I BEZ ŻADNEGO ZAGROŻENIA, PODNOSIMY
BLOKI SERA, MASŁA CZY SZYNKI.
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ABSOLUTNY MUST HAVE
W SEKTORZE BUDOWLANYM.
WORKI GIPSU, CEMENTU CZY ŻWIRU
NIGDY NIE BYŁY LŻEJSZE. DLA PEWNIEJSZEGO PODNOSZENIA ZALECAMY UŻYCIE
SYLIKONOWEGO KOŁNIERZA, KTÓRY
DODATKOWO WZMOCNI PRZYSSANIE SIĘ
SSAWKI DO WORKA.
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DANE

MASTER

Pompa próżniowa wytwarza podciśnienie w systemie, poprzez ciągłe odprowadzanie powietrza. Różnica między podciśnieniem a ciśnieniem otoczenia przyciąga przedmiot do chwytaka próżniowego. Prędkość przepływu powoduje kurczenie się rury podnoszącej, co w rezultacie powoduje podniesienie przedmiotu.
Dzięki zaworowi w manetce operator kontroluje przepływ powietrza w urządzeniu i tym samym podnoszenie, opuszczanie i zwalnianie ładunku.

Udźwig do 250 kg.
Dwa rodzaje uchwytów: Fast i Plus.
Bez najmniejszego wysiłku umożliwia
podniesienie drzwi, tafli szkła oraz różnego rodzaju płyt.

x

kg

udźwig
do 250kg

Sprawdzi się w branży automotive,
sektorze kamieniarskim, budowlanym,
metalowym, branży meblarskiej czy
przemyśle drzewnym.

zawieszone na
żurawiach, suwnicach

dostępne mocowanie
obrotowe 360°

w wersji malowanej lub
ze stali nierdzewnej

skrzynia z obudową
wyciszającą

PCV
filtr czyszczony
sprężonym
powietrzem

wymienne uchwyty
i przyssawki

pompa próżniowa
o mocy 3kW

rura podnosząca – harmonijkowa, ze wzmocnionego
PCV; zbrojona drutem

liczne
akcesoria

RURA PODNOSZĄCA

JEST SZCZEGÓLNIE WAŻNYM
URZĄDZENIEM W ZAKŁADACH
MEBLARSKICH, W KTÓRYCH
TRZEBA PRZENOSIĆ DUŻE PŁYTY:
WIÓROWE, ZE SKLEJKI, DREWNIANE. PODNOŚNIK MASTER MIMO
CHWYTANIA TAK NIEPORĘCZNYCH
ŁADUNKÓW, RADZI SOBIE Z NIMI
ZNAKOMICIE.

UPROSZCZONY UDT
Brak konieczności
zgłoszenia do UDT

24 MIESIĄCE
GWARANCJI

Rysunek przedstawia standardowe wymiary.
Możliwe również inne parametry żurawia i podnośnika podciśnieniowego.
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WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 3700 mm

DŁUGOŚĆ RAMIENIA 3000–5000 mm

ZAKRES CHWYTANIA
150–1700 mm

kg

TECHNICZNE

UCHWYTY

SPRAWDZONE

FLEX, FAST, PLUS

ROZWIĄZANIA
POTRZEBUJESZ DUŻEGO OBSZARU ROBOCZEGO?

manometr

FLEX

TWOJE POMIESZCZENIA MAJĄ NISKI SUFIT LUB TRZEBA OMINĄĆ PRZESZKODĘ?

ergonomiczny
uchwyt

DO WYKORZYSTANIA MASZ TYLKO ŚCIANĘ BĄDŹ SŁUP?
WYMAGASZ ROZWIĄZANIA MOBILNEGO?

PLUS
narzędzie
chwytające

system szybkiej
wymiany przyssawki

narzędzie
chwytające

manometr
wydłużone ramię
(długość według
potrzeb klienta)

mocowanie obrotowe

OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ ROZWIĄZAŃ
DLA WSZYSTKICH TWOICH PROBLEMÓW
Podwieś podnośnik podciśnieniowy MANUT-LM
na najlepszych urządzeniach dźwignicowych na rynku!

wygodny uchwyt

FAST

narzędzie
chwytające

uchwyt
stabilizujący

A MOŻE MUSISZ PRZESTRZEGAĆ ZAOSTRZONYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY DLA TWOJEGO OBSZARU DZIAŁALNOŚCI?

ręczna kontrola
odprowadzania
powietrza

manometr

pokrętło
(ruch góra-dół)

ŻURAW SŁUPOWY I PRZYŚCIENNY

spust
system szybkiej
wymiany przyssawki
system obrotu
ładunku (opcjonalne)

śruba regulacji
przepływu powietrza

OPCJONALNIE
→→ Możliwość wykonania w wersji ATEX.
→→ System szybkiej wymiany przyssawki upraszczający użytkowanie kilku narzędzi przy jednym
podnośniku.
→→ Urządzenia chwytające ładunek: ssawki, haki, widełki, urządzenia próżniowe, chwytające
skrzynie, trzpienie i wiele innych.
→→ Sterowanie radiowe umożliwiające zdalne włączanie/wyłączanie pompy.
→→ Mocowanie obrotowe skutkujące możliwością obrotu o 360 stopni ładunku.
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→→ Najczęściej wybierane rozwiązanie.
→→ Standardowe długości ramienia od 3 do 5 metrów.
→→ Wykonanie z ramieniem stalowym lub aluminiowym.
→→ Montaż do ściany, słupa hali, w fundamencie lub na płycie dynamicznej.
→→ Możliwość wykonania żurawia przestawnego, przystosowanego do
alokacji wózkiem widłowym.
→→ Wykonania specjalne według preferencji klienta.
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SPRAWDZONE

REALIZACJE

ROZWIĄZANIA
ŻURAW Z ŁAMANYM RAMIENIEM

DWUCZĘŚCIOWE
RAMIĘ

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE
W WERSJI ZE STALI
NIERDZEWNEJ

→→ Możliwy montaż w miejscach o ograniczonej
przestrzeni.
→→ Dwuczęściowe ramię pozwala na dotarcie do
trudno dostępnych miejsc.
→→ Lekka i ergonomiczna praca urządzenia.

LEKKI SYSTEM SUWNIC

→→ Standardowo do 6 metrów rozpiętości mostu
suwnicy, dowolna długość torowiska.
→→ Znacznie większe pole pracy podnośnika niż w
przypadku żurawia.
→→ Bardzo lekka konstrukcja.
→→ Możliwość wykonania w wersji aluminiowej
lub stalowej.
→→ Możliwość podwieszenia do sufitu, konstrukcji
stalowej hali lub do konstrukcji wsporczej kotwionej do posadzki.
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PS Lift Sp. z o.o.
Racot ul. Kościańska 2a, 64-000 Kościan
tel. +48 65 513 12 92, e-mail: sekretariat@ps-lift.com

WWW.PS-LIFT.COM

