
OKTOPUS®GLASS-Jack

OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800
Vacuümglaszuiger met manuele draai en kantelfunctie 

Kraanbevestiging

Voor vlakke glazen

Voor gebogen glazen

Afblaasfunctie

Verstelbare kraanarm

2-Kringsysteem
Voor gebruik op bouwwerven volgens DIN EN 13155
CE-markering volgens de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EC

Gebruik
Met zijn extreem lage totaalgewicht van (afhankelijk van de uitrusting) slechts 60 - 90 
kg is de OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800 het ideale apparaat voor het verhandelen van 
glazen en raamelementen tot maximaal 800 kg.
Met de optioneel verkrijgbare zuignapadapter voor gebogen ruiten kunnen ook 
convexe of concave gebogen glazen met buigradius ≥ 1.000 mm en een max. gewicht 
van 320 kg worden verhandeld. 

Hefwerktuigen
Autolaadkraan, Minihijskraan, Torenkraan enz.

Beschrijving
Een toestel bestemd voor drie belastingsklassen (400/600/800 kg)
Capaciteit aan te passen door montage van verlengarmen met extra zuignappen. 
Snelkoppelingen voor het eenvoudig loskoppelen en afnemen van afzonderlijke 
zuignappen. 
Optioneel verkrijgbare adapters voor het plaatsen van gebogen glazen (max. 320 kg). 
Elk vacuümcircuit heeft een 2-voudige veiligheid en geïntegreerd reservevacuüm. 
Alsook geïntegreerde meetapparatuur voor de bewaking van het vacuüm en de 
stroomvoorziening. Optische en akoestische waarschuwingssignalen voor het 
signaleren van afwijkingen van de nominale toestand.
Optionele afblaasinrichting voor het lossen van het aangezogen glas te 
vergemakkelijken en te versnellen. 
Optionele mogelijkheid tot rechtstreekse aansluiting van een evenaar met 
veiligheidscontrole van de positie van de contragewichten. Voldoet aan alle criteria 
volgens DIN EN 13155

Vacüumtechniek
Made In Germany

Manueel kantelen
0-90°

Manueel draaien 
over 360°

Hydraulische
daalcilinder

Koppelsysteem 
voor evenaar 

Batterij

Radiobesturing

Manuele bediening 
aan het toestel

Bediening met 
kabelafstandsbesturing

Glas en paneelzuigers
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OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800

Alle maten in mm

Technische specificaties

Draaglast / capaciteit   4 zuigers  Ø 400 mm  tot 400 kg
  6 zuigers  Ø 400 mm  tot 600 kg |  8 zuigers  Ø 400 mm  tot 800 kg 
14 zuigers  Ø 200 mm  tot 320 kg voor gebogen glazen convex / concaaf

Eigengewicht 60 kg - 90 kg

Draagraam met 4 Zuigers:    904 x 1.000 mm  |     469 x 2.000 mm 
met 6 Zuigers: 1.400 x 1.050 mm | 1.157 x 2.000 mm 
met 8 Zuigers: 2.300 x 1.470 mm  | 1.604 x 2.000 mm

Vakuümverzorging 2 Krings - vacuümsysteem met elektrische vacüumpomp

Bediening Kabelafstandsbediening (optioneel met radiografische afstandsbediening)

Nominale onderdruk -0,65 bar

Stroomvoorziening 24 V DC batterij met bijhorende lader

Optionele uitvoering - Afblaasinrichting
- Radiobesturing
- Adapters voor gebogen glazen

Bewegingen Draaien horizontaal: manueel in kraanhaak over 360° 
Draaien van het draagraam: eindeloos manueel 360° met elke 45° vergrendeling 
Kantelen/kippen van het draagraam: manueel van 0-90°

- Transportonderstel 




