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Konfigurowalne ssawki Magic

Magic Suction Cups to unikalne ssawki dzięki możliwości ich dowolnej konfiguracji. Zapewnia to wybór najbardziej odpo-
wiedniego kształtu i wysokości ssawki do danej aplikacji. Ssawki Magic Suction Cups rozwiążą problemy zarówno z pod-
noszeniem cienkich materiałów takich jak arkusze papieru, ale również większych elementów np. pudełek kartonowych, 
elementów z tworzywa oraz wielu innych. Ssawki próżniowe Magic mają niezawodny system połączeń pozwalający łatwo 
skompletować dany model niezależnie od aplikacji. Szeroki zakres mieszków, warg oraz mocowań sprawiają, że można 
spotkać je w wielu gałęziach przemysłu. 

górne mieszki

środkowe mieszki

dolna warga uszczelniająca 

stoper (zatyczka ssąca)

mocowanie
DopaSowywanie
Szeroki wybór dla różnych gałęzi przemysłu oraz maszyn

 ■ każde mocowanie kompatybilne z innymi elementami ssawki
 ■ łatwa wymiana części, dowolność konfiguracji

CZęśCi MieSZKowe
Kilka rodzajów górnych mieszków

 ■ łącznik pomiędzy mocowaniem a środkowymi mieszkami
 ■ zoptymilizowana górna liczba mieszków do każdej aplikacji

Stoper (ZatyCZKa SSąCa) 
Różne typy stoperów (zatyczek ssących) dla różnych aplikacji

 ■ łatwy wybór właściwego stopera wedle aplikacji
 ■ szczelne połączenie elementów
 ■ różne typy chwytanych przedmiotów
 ■ dostępność różnych typów stoperów
 ■ brak wgnieceń mieszków podczas pracy

Dolna warga uSZCZelniająCa
Doskonała do wielu zastosowań

 ■ łatwa wymiana z innymi ssawkami MSC o różnych rozmiarach
 ■ prosty dobór dla wszystkich aplikacji
 ■ dostępne materiały (nBr, silikon, poliuretan)
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Ssawki standardowe

Ssawka VBu 2,5 mieszkowa z dużą wargą
 ■ chwytanie zakrzywionych powierzchni 
 ■ rozdzielanie cienkich arkuszy ze stosów
 ■ mieszki pozwalają kompensować wysokość przy jednoczesnym podnosze-

niu przedmiotów o różnych wysokościach 
 ■ cienka dolna warga znakomicie trzyma zakrzywione kształty

prZyKłaDy użyCia:
arkusze fornirowe, blachy, sklejka, pudełka papierowe, szkło

Ssawka VDF płaska, ożebrowana, głęboka warga 
 ■ dobre dopasowanie do różnych powierzchni i konturów 
 ■ wysoka zdolność przenoszenia ciężkich przedmiotów w różnych 

płaszczyznach 
 ■ materiał ssawki (poliuretan) odporny na zużycie
 ■ przenoszenie zaolejonych blach
 ■ brak efektu rozciągania powierzchni ssawki

prZyKłaDy użyCia:
arkusze blach, pudełka kartonowe, przenoszenie wytłoczonych elementów

Ssawka FCF płaska, ożebrowana
 ■ wysoka zdolność do przenoszenia ciężkich przedmiotów w różnych 

płaszczyznach 
 ■ materiał ssawki (poliuretan) odporny na zużycie
 ■ odpowiednia do przenoszenia zaolejonych blach
 ■ ożebrowanie ssawki pozwala na uniknięcie odkształceń materiału ssawki 

w trakcie pracy

prZyKłaDy użyCia:
arkusze blach, pudełka kartonowe, przenoszenie wytłoczonych elementów

Ssawka VBM 1,5 mieszkowa, „na przewód”
 ■ montaż przewodu bezpośrednio na ssawce – dodatkowe mocowanie nie jest 

potrzebne
 ■ doskonałe do płaskich i lekko zaokrąglonych powierzchni
 ■ dzięki mieszkom zapewniona jest kompensacja wysokości i kąta przysysania

prZyKłaDy użyCia:
karton, płyty fornirowe, opakowania, materiały pakunkowe, elementy plastikowe, 
przenoszenie bardzo cienkich materiałów, poligrafia 

Szeroki wybór standardowych ssawek umożliwia łatwy wybór właściwego modelu, najbadziej odpowiedniego do danej 
aplikacji lub gotowego urządzenia. Dostępne rozmiary zawierają się w przedziale pomiędzy 10 - 150 mm, mocowania od 
gwintu M5 do g1/2”. podstawowe materiały ssawek to naturalna guma nBr, silikon bądź poliuretan. jeśli poszukują pań-
stwo ssa- wek o nietypowych rozmiarach i kształtach prosimy o kontakt z działem handlowym. 
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Ssawka Vu płaska
 ■ wysoka zdolność udźwigu w różnych płaszczyznach
 ■ odpowiednia do płaskich i lekko zakrzywionych powierzchni
 ■ dostępne bardzo małe średnice ssawek dla przenoszenia najmniejszych 

elementów

prZyKłaDy użyCia:
małe komponenty, elementy półprzewodnikowe, pudełka kartonowe, 
poligraficzne aplikacje

Ssawka VB 1,5 mieszkowa
 ■ odpowiednia do przenoszenia kartonów, tektury, powierzchni podat-

nych na odkształcenia, wyższy mieszek powoduje dobre dopasowanie 
się do przenoszonej powierzchni

 ■ idealna przy oddzielaniu cienkich materiałów
 ■ dobrze dopasowuje się do nierównych powierzchni np. zaoblonych, 

zakrzywionych, przy przenoszeniu powierzchni o różnych wysokościach

prZyKłaDy użyCia:
karton, tektura, forniry meblowe, elementy plastikowe, cienkie arkusze 
blachy

Ssawka VF płaska, ożebrowana
 ■ bardzo duża siła przenoszenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej
 ■ ożebrowanie ssawki powoduje stabilny chwyt i proces przenoszenia

prZyKłaDy użyCia:
sztywne powierzchnie, tafle szkła, arkusze blach, opakowania, plastikowe 
elementy, kartony

Ssawka VBl 4,5 mieszkowa
 ■ odpowiednia do lekko wypukłych powierzchni
 ■ kompensacja poziomu i kąta przysysania dzięki dużej liczbie mieszków
 ■ dedykowana do delikatnych przedmiotów
 ■ ssawki pracują dobrze przy niskim i średnim zakresie próżni

prZyKłaDy użyCia:
kruche przedmioty, jaja, ogólnie artykuły spożywcze, szkło 

Ssawka VoBF 1,5 mieszkowa, owalna
 ■ doskonała do przenoszenia długich i wąskich przedmiotów
 ■ dobrze dopasowuje się do płaskich i lekko zakrzywionych powierzchni
 ■ dzięki ożebrowaniu zwiększone jest tarcie pomiędzy ssawką a przedmio-

tem, co w rezultacie stabilizuje ssawkę, nie pozwala się jej przesuwać

prZyKłaDy użyCia:
panele samochodowe, drzwiowe, arkusze blach, płyty fornirowe, kartony, 
elementy plastikowe, tubki past do zębów, butelki 
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eżektory (wkłady próżniowe)

wkłady próżniowe VMeCa to innowacyjne rozwiązanie pozwalające ze sprężonego powietrza wytwarzać podciśnienie. 
eżektory VMeCa bazują na technologii wielostopniowej, są one mniejsze, bardziej niezawodne i bardziej wydajne niż kon-
wencjonalne eżektory, co pozwala na elastyczne, wydajne i modułowe projektowanie systemów podciśnieniowych. eżek-
tory VMeCa dostarczają trzy razy większy przepływ powietrza niż konwencjonalne eżektory, pozwalając zwiększyć pręd-
kość pracy całego układu podciśnieniowego, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i zmniejszeniu konsumpcji 
sprężonego powietrza.

 ■ wielostopniowe eżektory próżniowe
 ■ niezwykle lekka i kompaktowa konstrukcja 
 ■ niskie zapotrzebowanie na sprężone powietrze
 ■ szybki czas reakcji 
 ■ odpowiednie do aplikacji wymagających wysokiej sprawności i niezawodności pomimo wahań ciśnienia lub 

małego przepływu zasilającego powietrza 
 ■ wyjątkowo duży przepływ próżni 
 ■ odpowiednie do umieszczania przy samym punkcie zasysania 
 ■ odpowiednie do aplikacji z ograniczoną dostępnością przestrzeni 
 ■ łatwość montażu i demontażu, możliwość szybkiej zmiany ilości wkładów 
 ■ opatentowana konstrukcja 

właśCiwośCi
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pompy eżektorowe turtle

pompy turtle to innowacyjne rozwiązanie wśród pomp próżniowych eżektorowych. jest to pierwsza pompa zintegrowa-
na z filtrem próżniowym, niezbędnym przy każdej aplikacji podciśnieniowej. pompa turtle wyposażona jest we wkłady 
próżniowe (eżektory). Dodatkowo pompę można doposażyć o włączniki podciśnieniowe, zawór zwrotny, zawór upustowy 
tworząc kompletny układ podciśnieniowy.

 ■ spadek poziomu podciśnienia pompy najczęściej spowodowany jest pojawiający-
mi się w układzie zanieczyszczeniami przy użyciu pompy z wbudowanym filtrem 
i regularnym czyszczeniu filtra unikniemy spadków podciśnienia

 ■ zintegrowany filtr wyłapujący zanieczyszczenia z układu podciśnieniowego 
 ■ opatentowana konstrukcja
 ■ automatyczny system czyszczenia filtra próżniowego
 ■ kompaktowe wymiary i niewielka waga 
 ■ specjalna konstrukcja tłumika eżektora VMeCa zapewnia niski poziom hałasu
 ■ opcjonalnie montowany zestaw air-Saving (aS) dodatkowo minimalizuje zużycie energii
 ■ wysoka niezawodność nawet pomimo wahającego się lub niskiego ciśnienia sprężonego powietrza

właśCiwośCi

porównanie prZepływu i poZioMu próżni

 ■ spadek poziomu i przepływu próżni spowo-
dowany jest zabrudzeniem pompy kurzem 
lub innymi zanieczyszczeniami
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 ■ wydajność
- pompy premium: 362-1448 nl/min
- pompy Mega premium: max do 5456 nl/min

 ■ zużycie powietrza
- pompy premium: 70-416 nl/min
- pompy Mega premium: 588-2144 nl/min

 ■ ciśnienie zasilania pompy premium i Mega premium: 3~6 bar, max 7 bar
 ■ temperatura pracy pompy premium i Mega premium: -20°C do +80°C
 ■ poziom hałasu pompy premium i Mega premium: 60~65 dBa

Dane teChniCZne:

pompy premium i Mega premium

pompy premium to seria bardzo wytrzymałych pomp stworzonych do pracy w ciężkich warunkach. Solidna, aluminiowa 
obudowa gwarantuje długą żywotność pompy. pompy wyposażone są w wielostopniowe wkłady eżektorowe.
głównym atutem pomp premium jest ich modułowa konstrukcja pozwalająca na rozbudowywanie pomp o kolejne wkłady 
eżektorowe, pozwala to dostosowywać wydajność pompy do aktualnych potrzeb klienta.
pompa premium może być wyposażona od jednego do czterech wkładów ssących, pompę Mega premium możemy rozbu-
dowywać od 5 do aż 16 modułów ssących.

 ■ stały poziom podciśnienia pomimo wahań ciśnienia zasialania
 ■ możliwość wyboru portów zasilających z różnych stron
 ■ szybki czas opróżniania układu podciśnieniowego
 ■ opcjonalnie układ oszczędzania sprężonego powietrza “air-Saving kit” 
 ■ opcjonalnie układ sterujący pracą pompy, zawór odpowietrzający, pozwalający na 

szybkie zwolnienia podnoszonych elementów, przełączniki próżniowe oraz czujniki
 ■ solidna, aluminiowa obudowa
 ■ łatwy montaż i wymiana wkładów ssących

właśCiwośCi

wymienne
eżektory próżniowe

tłumik

zasilanie
wakuometr

obudowa do 4 wkładów
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wymienne
eżektory próżniowe

zawór sterujący
zawór upustowy

zawór sterowania
sprężonym powietrzem

wieloportowa 
obudowa

dwustopniowy tłumik

 ■ duża niezawodność bez względu na fluktuacje ciśnienia powietrza zasilającego 
 ■ szybki czas reakcji 
 ■ opcjonalny dwustopniowy tłumik końcowy 
 ■ wieloportowe przyłącze podciśnienia 
 ■ opcjonalnie układ oszczędzania energii
 ■ łatwość montażu i wymiany wkładów (eżektorów) 

właśCiwośCi

 ■ max poziom podciśnienia: -93 kpa
 ■ max przepływ powietrza: 341 nl/min
 ■ ciśnienie zasilania: 3~6 bar, max 7 bar 
 ■ zapotrzebowanie na sprężone powietrze: 97~152 nl/min
 ■ temperatura pracy: -20°C to +80°C 
 ■ poziom hałasu: 50~60 dBa 

Dane teChniCZne:

pompy VS

wieloportowa pompa próżniowa VS posiada wiele przyłączy podciśnienia, co pozwala na bezpośrednie podłączenie punk-
tów ssania (ssawek) do pompy, z pominięciem rozgałęzień, takie rozwiązanie pozwala dodatkowo zmniejszyć straty prze-
pływu. pompa gwarantuje dużą niezawodność dzięki zastosowaniu wielostopniowych eżektorów ssących. eżektory świet-
nie sprawdzają się nawet przy wahaniu ciśnienia zasilającego. opcjonalny dwustopniowy tłumik pozwala na zmniejszenie 
hałasu o 30% w porównaniu do standardowego rozwiązania. Zestaw oszczędzania energii (opcja) dodatkowo pozwala na 
oszczędzanie energii potrzebnej na wytworzenie sprężonego powietrza. łatwy montaż oraz wymienne wkłady (eżektory) 
sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do wielu aplikacji podciśnieniowych. 
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Chwytaki Speeder VSM i VSMr

Zwiększenie prędkości lub czasu cyklu pracy dla aplikacji „pick and place” to jedno z głównych zadań dla projektantów 
nowych technologii podciśnieniowych. optymalizacja i szukanie poprawy wydajności układów podciśnieniowych w efekcie 
pozwoliło stworzyć chwytak podciśnieniowy VMeCa Speeder. 
Duża wydajność, ergonomia, niezależny punkt ssania to tylko kilka głównych zalet Speeder VMeCa. Speeder VMeCa cha- 
rakteryzuje się ekstremalnie szybkim czasem reakcji, jednocześnie utrzymuje stały poziom podciśnienia pomimo wahań 
lub spadków ciśnienia zasilania. opcjonalnie Speeder może być zintegrowany z innowacyjnym dwustopniowym tłumikiem, 
co pozwala obniżyć poziom hałasu o 30%. 

 ■ wysoki poziom podciśnienia (do 91%) przy niskim zapo-
trzebowaniu na sprężone powietrze 

 ■ bezpośrednie połączenie chwytaka z ssawką
 ■ przyspieszenie procesu zasysania i uwalniania produktu
 ■ multiport przyłączeniowy 
 ■ zapewnienie ciągłego przepływu próżni nie zależnie od 

wahań ciśnienia zasilającego 

właśCiwośCi

 ■ max poziom podciśnienia: -90 kpa
 ■ max przepływ powietrza: 85.8 nl/min
 ■ ciśnienie zasilania: 3~6 bar, max 7 bar
 ■ zapotrzebowanie na sprężone powietrze: 20~32 nl/min
 ■ temperatura pracy: -20°C to +80°C
 ■ poziom hałasu: 55~65 dBa

Dane teChniCZne:

doprowadzenie
sprężonego
powietrza

przedmuch

przedmuch

przełącznik
zasilania
on/oFF

zassanie materiału

przełącznik
zasilania
on/oFF

przełącznik
przedmuchu
on/oFF

zassanie materiału

ChwytaKi VSM

ChwytaKi VSMr



24h dostęp do indywidualnych 
cen, zamówień, ofert, e-faktur, 
stanów magazynowych

100 000 produktów

ekspresowa realizacja zamówień

porównywarka produktów

intuicyjna wyszukiwarka
również po kodach nabywcy

konfigurator produktów




