
Exceeding expecta�ons in handling solu�ons

De pneumati sche EASY-SHEET is een ergonomische balancer uitgerust met De pneumati sche EASY-SHEET is een ergonomische balancer uitgerust met 
een gebruiksvriendelijke éénhandbediening. De ti lhulp is voorzien van een gebruiksvriendelijke éénhandbediening. De ti lhulp is voorzien van 
een vacuüm lastopname waardoor deze ideaal is voor het handlen van een vacuüm lastopname waardoor deze ideaal is voor het handlen van 
plaatmateriaal.
  
 Veilig & betrouwbaar
 Hoge hijs- en daalsnelheid
 Eenvoudige positi onering
 Parkeerremmen op de draaipunten
 Stand-by zonder luchtverbruik
 Geluidsarm
 Levering inclusief montage materiaal
 Eventueel zelf te monteren

EASY-SHEET



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefcapaciteit    : max. 220 kg

Radiusbereik     : 3000 mm

Hoogte toestel : 3238 mm

Inbouwhoogte : 3473 mm

Persluchtvoeding : min. 6 bar schone droge perslucht

Luchtverbruik : 250 NI/cyclus

Inclusief CE-verklaring

PLAATSING KOLOM
Te bevesti gen met chemische ankers op een 
niet gescheurde betonvloer met een minimale 
dikte van 150 mm. In geval van een dunnere 
betonvloer kan de kolom op een stalen 
tussenplaat worden gemonteerd (opti oneel).

VERPLAATSBAAR
De EASY-SHEET is (opti oneel) uit te voeren met 
een stalen heft ruckvoet, 1500x1500 mm.
Hiermee is het toestel eenvoudig te verplaatsen.

STAALKABEL
De staalkabel dient bij een maximum van 
50.000 hefcycli te worden vervangen of 
tenminste één keer per jaar.

OPTIONEEL
Knikarmen met 4000 mm radiusbereik
90 graden kantelmodule
Zuignappen ten behoeve van tranenplaten

Naast de EASY-SHEET bieden wij ook 
standaard oplossingen voor o.a. rol-, as- en 
pallethandling. Heeft  u andere wensen dan de 
hiernaast genoemde technische specifi cati es? 
Roosen BPL is dé specialist in klantspecifi eke 
ti lhulpen.

Uw handlingvraagstuk lossen wij graag op!

De Giesel 19A, 6081 PG  Haelen (NL)
T.  +31 (0)475 59 01 02
bpl@bplhandling.com
www.bplhandling.com
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