
OKTOPUS®  Evenaar

Gebruik
Hijsen, Transporteren en monteren van elementen in bijv. moeilijk te bereiken 
plaatsen: overhang 2 m.( in optie naar max.3 m) binnen en buitentoepassingen.

Hefwertuigen
Autolaadkraan, Minihijskraan, Torenkraan  enz.

Ophanging
Aan de kraanhaak

Beschrijving
De OKTOPUS® GGA 800/1000 evenaar is ontworpen voor het heffen, transporteren en 
verplaatsen van lasten tot een maximumgewicht van 800 of 1.000 kg.
Verwisselbare adapters op het frontpaneel maken het mogelijk de evenaar te gebruiken als 
een lastopnamemiddel met lasthaak of in combinatie met glaszuiger.
De gemotoriseerde beweging van de wagen met de tegengewichten wordt bediend met een 
kabelafstandsbediening (optioneel met radioafstandsbediening).
Geïntegreerde hellingshoeksensoren beperken de helling van het systeem in beide 
richtingen tot max. 10°.
De combinatie van een evenaar met een glaszuiger en die met elkaar elektrisch verbonden 
worden, zodanig dat het signaal voor het vrijgeven /lossen van de last wordt doorgegeven 
aan het stuurapparaat, die dan de ballastwagen aanstuurt.
Dit zorgt ervoor dat de evenaar in een uitgebalanceerde positie blijft, zelfs nadat de last is 
neergezet. 

OKTOPUS®GGA 800/1000 24/34/2,0/4,8 oVH/mVH
Evenaar voor het verplaatsen en monteren van elementen in moeilijk bereikbare plaatsen
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Vacüumtechniek  Glas & Paneelzuigers
Made In Germany
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Overhang instelbaar

Technische specificaties

Draaglast / Capaciteit 800 kg 
(+ glaszuiger tot 100 kg) 

1000 kg
(+ glaszuiger tot 120 kg)

Aantal ballastgewichten 24 stuk 34 stuk

Totaalgewicht ca. 1.010 kg ca. 1.230 kg

Overhang instelbaar 1.000 / 1.250 / 1.500 / 1.750 / 2.000 mm. (in optie tot 3 m.)

Totale lengte min. 3.800, max. 4.800 mm. ( in optie 5.8 m.)

Bediening Kabelafstandsbediening

Stroomvoorziening 24 V DC Akku

Optionele uitrusting Radiobesturing. 
Lasthaakadapter voor kraanhaak of directe koppeling met glaszuiger. 
Voorbereiding voor de koppeling met een vacüumglaszuiger/
verbindingskabel. 

Toebehoren Batterijlader

Bewegungen Ballastwagen vooruit/achteruit 

Alle maten in mm.




