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auta z HDS

mini żuraw

ssawki

manipulator

agregat

wózek do szkła

wsparcie ekip montażowych



AUTO Z HDS MERCEDES 26 TON

długość wysięgu 20 metrów

sterowanie radiowe

udźwig 580 kg

możliwość zastosowania różnych uchwytów 

zalety:

zastosowanie:

transport 

szybka i sprawna praca na każdej budowie

poradzi sobie z każdym rodzajem załadunku: szkło, 

płyty kamienne, materiały budowlane, elementy 

konstrukcyjne
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AUTO Z HDS IVECO 7.2 TONY

długość wysięgu 9 metrów

sterowanie radiowe

udźwig 300 kg

możliwość zastosowania różnych uchwytów 

zalety:

zastosowanie:

transport

szybka i sprawna praca na każdej budowie

poradzi sobie z każdym rodzajem zała-

dunku: szkło, płyty kamienne, materiały 

budowlane, elementy konstrukcyjne



KOMPAKTOWY ŻURAW GĄSIENICOWY

udźwig do 1250 kg na wysokości 10,40 m z ramieniem w pozycji pionowej

udźwig aż 650 kg na wysokości 15,90 m z ramieniem dodatkowym  

w pozycji pionowej

zdalne sterowanie

przejeżdża przez drzwi do 800 mm

umożliwia pracę wewnątrz i na zewnątrz - dwa siliniki: diesiel  

i elektryczny

biała gąsienica - nie pozostawia śladów na posadzce

zalety:

zastosowanie:

szklenie fasad, okien, balustrad szklanych

prace kamieniarskie

do użytku w ograniczonych i trudno dostępnych przestrzeniach

w miejscach niedostępnych dla tradycyjnych żurawi



SSAWKI DO SZKŁA

udźwig do 350 kg lub 600 kg

2 niezależne obwody próżniowe

akumulatory dużej pojemności pozwalające

na długi czas pracy

przedłużane ramiona umożliwiają operowanie 

elementami o dużej powierzchni

do montażu wielkogabarytowych powierzchni 

szklanych 

szybka i sprawna praca na każdej budowie

zalety: zastosowanie:



MANIPULATOR XC600. C DO SZKŁA  

robot próżniowy 

zasilanie elektryczne 

akumulatory dużej pojemności pozwalają na długi czas pracy

6 przyssawek

udźwig 600 kg

wysoka precyzja 

zasięg 3,5m

zalety:

zastosowanie:

do prac związanych z montażem szyb, okien, blach i innych powierzchni gładkich

do załadunku i rozładunku

wewnątrz budynku



agregat na przyczepie dwuosiowej

napięcie znamionowe: 400 V / 230 V

moc znamionowa: 50 kVA / 40 kW

rodzaj paliwa: olej napędowy

poj. zbiornika paliwa: 240 l

1x gniazdo 16A 5P 400V

1x gniazdo 32A 5P 400V

1x zgniazdo 230V / 16A

możliwość dostarczenia agregatu pod wskazany adres

do zasilania budynków podczas budowy

do zasilania maszyn i urządzeń budowlanych

do zasilania firm, sklepów, magazynów itp.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY  40 KW / 50 KVA

WÓZEK TRANSPORTOWY GLW 800

max udźwig 800kg

max wymiar transportowanych tafli: 6x3m

montaż i demontaż bez użycia narzędzi

hamulec postojowy na każdym kole zapewnia bezpieczeństwo

podczas załadunku

całkowita waga wózka 82 kg

zalety: zastosowanie:

zalety:

do przewożenia szkła, kamienia, płyt drewnianych itd.

zastosowanie:



Paweł Zięcina

  +48 888 554 376

 pziecina@expertglass.pl

Robert Głąb

 +48 888 418 177

 wj@expertglass.pl

wydajna praca

obniżenie kosztów

bezpieczeństwo profesjonalni operatorzy

szybko i sprawnie

ochrona zdrowia pracowników

szybkość

EKIP  
MONTAŻOWYCH

WSPARCIE

zgodność z normami 


