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Als gevolg van het eigen gewicht van de OKTOPUS® blijft er nog vacuüm 
over nadat de zuignappen door het vacuümsysteem zijn geventileerd. Het 
optillen van de OKTOPUS® verhoogt dit effect schokkerig. Verwijder het 
apparaat daarom altijd langzaam en gelijkmatig van de geïnstalleerde 
elementen.

Fig. 24: Een last roteren en zwenken met de standaard kraanarm en de verstelbare 
kraanarm.

3.8.2 OKTOPUS® uitgerust met de kraanarm met hydraulische kantelcilinder

De omgang met glas en gevelelementen met de OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800 met de 
kraanarm met hydraulische neerlaatcilinder (zie punt 3.3.3) wordt als volgt uitgevoerd:

 Verplaats de kraan met de gemonteerde OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800 naar de 
elementen. Lijn de zuignappen parallel uit met het zuiggebied van de lading door de 
bedieningshendel van de neerlaatcilinder te bedienen, door het basisframe handmatig 
te draaien, door de kraan te besturen en te heffen, evenals handmatige geleiding. 
Schakel daarna de ontgrendelingshendel "Roteren" weer volledig in.

 Plaats de zuignappen van het basisframe boven het middelpunt van de massa ( 5 cm) en 
plaats ze op het zuiggebied. Als het oppervlak van het te behandelen element bedekt is 
met beschermfolie, verwijder dit dan ten minste aan de zuigzijde voordat u de OK-
TOPUS® plaatst.

 Nu wordt het constructie-element vastgezogen. Afhankelijk van uw OKTOPUS®-model:
a) Til de schakelaar “Zuigen / Ontgrendelen” iets op en duw deze naar “Zuigen” totdat

deze vastklikt.
b) Druk op de knop "Zuigen" op het apparaat of op de afstandsbediening.
c) Zet de keuzeschakelaar "Zuigen / vrijgeven" van de kabelafstandsbediening in de

positie "Zuigen".
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Handmatig 360º roteren 
Acht vergrendelingsposities

Handmatig 90º  kantelen 
Zes vergrendelingsposities
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• Monteer het kraanoog met twee borgpennen op de “verlengarm” (zie fig. 13).

Borgpen

Hellingshoek kraanoog 
verstellbaar Kraanoog

(bovenste) 
borgpen

(onderste) 
borgpen

Fig. 13: Verstelbare kraanarm met en zonder verlengstuk

Zorg ervoor dat de kraanarm altijd volledig is bevestigd met behulp van de 
bevestigingen die zijn goedgekeurd door de fabrikant na het uitvoeren van 
afstelwerkzaamheden!

3.3.3 Hydraulische kraanarm met kantelcilinder

Kraanarm met
kantelcylinder

Operating lever 
kantelcylinder

Ventiel

Fig. 14: Hydraulische kraanarm met kantelcilinder
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“STERK OP VEILIGHEID”
WIRTH GL-N400

Aandrijving - Elektrisch Accu / 24V 

Eigen gewicht 60 kg

Zuignappen 4 x Ø 400 mm 

Zuigerframe 1.00 x 0.90 m (4 pads) 

Vacuümcircuit Dubbel (EN13155)

Bediening Op de glaszuiger

Bewegingen Heffen aan kraanhaak

 Handmatig 360º draaien

 Handmatig 90º kantelen

Veiligheid Optisch- en akoestisch signaal

Toepassing Binnen- en buitenbeglazing 

Optioneel

Vervoer Transportkar 

Bediening Radiografisch 

Bewegingen Verlengde kraanarm 

Functie Blow-off

De Wirth GL-N400 is een glaszuiger geschikt voor het heffen van vlakke, lang-

werpige elementen tot 400 kg. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn geen vraag, 

maar een vereiste. Door het dubbele vacuümcircuit is het uiterst veilig om met 

deze glaszuiger te werken. Onze glaszuigers voldoen aan alle eisen van de DIN 

EN 13155 norm. Wij gaan voor kwaliteit. Is deze glaszuiger wat voor uw werk? 

Bekijk het in deze documentatie. 

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Eigenschappen

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om 
uw aankoop te financieren door middel 
van leasing. Onze verkoopadviseurs 
kunnen u inlichten over welk vast 
maandbedrag u dan betaald.

CAPACITEIT

NAUWKEURIGHEID

HANDZAAMHEID

VEILIGHEID
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De vacuümzuiger OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800 is ontworpen als een hulpstuk en is 
gemonteerd op een kraan volgens fig. 5.
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Fig. 5: vacuümzuiger OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800
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Meer informatie of  
graag een offerte?

BEL ONS GERUST:

+31 (0)88 4000 700
Maandag tot en met vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Randweg 2
4116 GH Buren 
www.hocap.nl


