
VHU, Vacuüm Hef Unit. Machineonafhankelijk. De basis is een robuust uitgevoerd 

frame met een maximum hefvermogen van 3000 kg. Dit frame is standaard uitgerust 

met een palletframe, een hijsoog aan bovenzijde, en onderzijde, een raamwerk aan 

de onderzijde van het frame, wat gebruikt kan worden om grotere zuignappen of 

evenaars rechtstreeks te bevestigen, en 4 benen waarop het frame weggezet kan 

worden zonder het afdichtingrubber van de eventuele nappen te belasten. Dit alles 

maakt de VHU absoluut multifunctioneel, geschikt voor grote en kleinere zuignap-

pen, te gebruiken met kraan, shovel, heftruck, of om het even welke machine die u 

in uw bezit heeft, geschikt voor het tillen van verschillende (beton-) elementen. In 

het frame vindt u een 40m3 vacuümpomp, en vervolgens heeft u de keuze: Een 

benzinemotor, een dieselmotor, of wilt u hem hydraulisch aangedreven hebben, het 

is allemaal mogelijk. Met Hamevac kiest u voor ervaring, sinds 1978 ontwikkelen wij 

samen met u, de op u afgestemde producten. Hamevac werkt! 
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De units zijn geschikt voor het verleggen van 

producten tot een gewicht van 3000 kg. 

Enkele voorbeelden: tegels, banden, 

traptreden, inritblokken, bedrijfsvloerplaten, 

enz., enz. Optioneel kan de unit uitgerust 

worden met een radiografische bediening. 

De VHU wordt dan voorzien van een 

elektrisch startende motor, een 12v accu, 

een zender, een ontvanger, 2 duidelijk 

zichtbare lampen (rood = onveilig, groen = 

veilig) en u kunt vanuit de cabine de unit 

bedienen. Ook is elke VHU unit uitgerust met 

een zogenaamde vacuüm buffer tank (CE-

conform). Deze zorgt ervoor dat het product 

blijft hangen als de aandrijving er onverhoopt 

mee stopt. 
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Type Vacuümpomp Aandrijving Aanzuigen/
lossen 

Starten 

VHU-3000-B 48m3/h, 1800rpm Benzinemotor Manueel Handmatig 

VHU-3000-BER 48m3/h, 1800rpm Benzinemotor Radiografisch Elektrisch 

VHU-3000-D 48m3/h, 1800rpm Dieselmotor Manueel Handmatig 

VHU-3000-DER 48m3/h, 1800rpm Dieselmotor Radiografisch Elektrisch 

VHU-3000-H 48m3/h, 1800rpm Hydraulisch Manueel 3e functie 

VHU-3000-HE 48m3/h, 1800rpm hydraulisch Elektrisch 3e functie 


