
BEAR 6000  
– ideální pomocník pro ty nejtěžší práce

Hledáte parťáka na těžkou práci? BEAR 6000 vám pomůže se zvedáním, přemisťováním a otáčením panelů. Kromě jejich přesunu 
zvládne také stavění do svislé polohy. Poradí si s betonovými deskami a prefabrikáty všeho druhu až do hmotnosti 6000 kg.

Vakuový zvedák tvoří olejová vývěva poháněná spalovacím nebo elektrickým motorem ze sítě 400 V. Elektrická verze navíc 
umožňuje také snadnou práci v uzavřených prostorech a můžete ji také snadno zavěsit na jeřáb.

Jaké přednosti má zvedací technika BEAR 6000:

	Bytelná konstrukce z oceli S355 uzvedne až 6 tun.

	Pyšní se velmi výkonným čerpadlem: 60 m3/h.

	Jeho ovládání usnadňuje rádiový dálkový ovladač.

	Umožňuje rychlou konfiguraci (např. použití různých přísavek  
a přizpůsobení stroje vidlicovému vozíku, přizpůsobení nosníku 
zavěšení několika přísavek atd.).

	Práci usnadňují zvukový signál a indikátory.

	Bezpečnost hlídají indikátory ucpaného filtru a nízkého stavu paliva 
(u spalovací verze).

	Součástí zařízení jsou také bezpečnostní popruhy

Při jaké práci zvedák BEAR 6000 oceníte?

	Při těsné, bezspárové pokládce prvků, kdy potřebujete všechny 
boční okraje volné.

	Když chcete bleskově zavěsit přepravované prvky (Bear 6000 
potřebuje jen 1 s na přisátí).

	Jestliže přesouváte různé desky – zvládne montáž betonových 
prvků, např. pískovaných, plamenných, s vysokou propustností  
s mikrokanálky a také s porézními povrchy.

	Pokud pracujete na omezeném prostoru.

	Když plánujete bezinvazivní montáž a potřebujete přenášet prvky, 
které nemají vlastní závěsy.

	Pokud chcete stroj s nejvyšším standardem bezpečnosti práce  
v souladu s normou EN 13155.

Zvedací technika na dlažbu a betonové prvky

P R O D E J        P R O N Á J E M       S E R V I S S námi to zvednete
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