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Optimas
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Vacu-Mobil E

Een perfect resultaat!

Sneller. Beter. Gemakkelijker.
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Optimas
®

Gewichtloos, precies, kosten -

bewust verleggen van trot toir 

banden, betonplaten, natuur -

steenplaten, was beton tegels,

goten, zeskanttegels, enz.

De hefarm kan door één

persoon in enkele minuten

gemakkelijk worden ingeklapt.

Daardoor is de machine com -

pact voor transport of om

plaatsbesparend op te bergen

in een container.

De zuigplaten zijn door middel

van een snelwisselsysteem

gemakkelijk te verwisselen.

Algemene voordelen van de Optimas Vacuum-productlijn:

* Technische wijzigingen voorbehouden.

Vraag ons naar 
de mogelijkheden !

Specialist voor bestratingstechniek

Optimas Maschinenfabrik 

H. Kleinemas GmbH 

Industriestraße 12 

26683 Saterland-Ramsloh 

Duitsland 

Tel: +49-(0) 4498 / 92 42 - 0 

Fax +49-(0) 4498 / 92 42 - 42 

e-mail: info@optimas.de 

www.optimas.de 

AOE Techniek

Wilhelminastraat 32

7591 TN  Denekamp

Nederland

Tel: 0541-350649

Fax: 0541-354946

E-mail: info@aoetechniek.nl

www.aoetechniek.nl

Zeer stil door de elektromotor.

Palletvork opname voor het

snel en gemakkelijke transpor-

teren.

Door de 4 hydraulische steun-

poten kun je het apparaat ge-

makkelijk uitbalanceren, zodat

het stabiel staat.

Overtuigende argumenten:● Veelzijdige inzetbaarheid
● Gemakkelijke bediening
● Snel terugverdiend● Gezonder werken● Gemotiveerde medewerkers

Vacu-Mobil E Orginele Optimas kwaliteit!

Simpel en geluidloos …

De Optimas Vacu-Mobil 100 E is door

een electromotor-aandrijving zeer stil

en daardoor zeer geschikt voor bouw-

plaatsen waar geen geluidshinder mag

plaats vinden.

Daardoor is dit het ideale apparaat voor

het verleggen van platen, troittoirban-

den enz. in winkelcentra, voetganger-

zones of woongebieden.

Gewichtloos kunnen natuursteen en

betonnen elementen tot een gewicht

van 100 kg precies worden verlegd.

Enkele verdere details zijn palletvork-

opname voor een snel en gemakkelijk

transporteren van van de Vacu Mobil

100 E.

Optimas Vacu-Mobil E

• Hefarm: hefkracht 100 kg

lengte 3 meter zwenkbereik 360°

• Hydrauliekpomp: 3 fasen 400 V,

0,37kw,210 bar max

• Vacuumpomp: 3 fasen 400 volt,

2.2 kw,0,65 bar max onderdruk

• Transportafmetingen: L 2260 mm,

B 1000 mm, H 2100 mm

• Gewicht: 500 kg

+++ Voordelen van de Optimas Vacu-Mobil E:
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