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HOEFLON VL500
 

Mist u een hulpmiddel voor het plaatsen van ruiten? 

Dan is de VL500 voor u de passende oplossing. 

Deze compacte glaszuiger is geschikt voor bijna 

elk formaat glas. Denk aan smalle hoge ruiten of 

kleine ruiten, het is voor deze glaszuiger geen 

probleem. Met een hijscapaciteit van 500kg 

kunnen ook ruiten van een  groter formaat 

op hun plek worden gezet. Door de hoge 

gebruiksvriendelijkheid is het plaatsen van 

een ruit nog nooit zo makkelijk geweest. 

De VL500 kan worden uitgevoerd met 

een afstandsbediening, dit maakt 

dat deze glaszuiger ook kan worden 

ingezet op grotere hoogtes en op de 

minder toegankelijke plekken. Ook 

is de unit uitgerust met een dubbel 

vacuümsysteem om veilig te hijsen.

Specificaties

Capaciteit 500kg 3 zuigplaten

  250kg 1 zuigplaat

Afmetingen 800 x 415 x 240mm smal 250kg 

  1630 x 415 x 240mm breed 500kg

  2070 x 415 x 240mm extra breed 500kg

Accu 12V

Oplader 230V 50Hz

Kantelbereik 90°

Draaibereik Eindeloos met borging elke 90°

Veiligheid Dubbele vacuüm circuit

  Dubbele buffervat

  Dubbele knopbediening

Indicatoren Analoge spanningsmeter

  Analoge vacuümmeters 

Max. windsnelheid 5,5m/s

Gewicht 40kg

52kg met uitbreiding

Accesoires/Opties

Afstandsbediening 50m bereik

 Transportkar Voor makkelijk en veilig transport

Afdekhoes Met handig opbergvak
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VL500 IN HET KORT
 ❱ Laag eigen gewicht

 ❱ Accu voor lange gebruiksduur (9 uur)

 ❱ Korte ophanging mogelijk 
(afgeschuinde buffers)

 ❱ Eindeloze rotatie met blokkering bij 
iedere 90 graden

 ❱ 90 graden kantelbereik met 
vergrendeling in verticale stand

 ❱ Dubbel circuit voor extra veiligheid

 ❱ Praktische transportkar

WAAROM HOEFLON?
 

De compactkranen van Hoeflon zijn functioneel en 

leveren optimale kracht en zijn bedrijfszeker. Bij ons is 

veel mogelijk en we denken met u mee in oplossingen.

Uw Hoeflon® dealer 
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