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AERO-LIFT vacuum tube lifter: 
O wszechstronnym zastosowaniu

Podnośniki próżniowe firmy AERO-LIFT 

ułatwiają pracę w większości sektorów 

przemysłu: w przemyśle spożywczym, 

w firmach chemicznych czy w firmie 

logistycznej. W  prawie wszystkich ob-

szarach zastosowań: pudełka, walizki, 

beczki, panele drewniane, płyty meblo-

we, szai, skrzynie i wiele innych. Moty-

wuje i usprawnia procesy. Główne zalety 

podnośników próżniowych AERO-LIFT 

są oczywiste - wypróbuj je i odkryj.

a łatwo i elastycznie tylko przez jedną oso-

bę. Nie ma potrzeby dźwigać podnośni-

ka, on sam unosi się do celu

a�za pomocą technologii próżniowej, 

transport odbywa się bez uszkodzeń

a�uchwyty dodatkowo zwiększają zakres 

zastosowania, obracając lub odchylając 

transportowany produkt, możesz precy-

zyjnie odkładać towar nawet na wysokie 

poziomy regałów w swoim magazynie 

lub łatwo zmienić narzędzia w  maszy-

nach obróbczych.

a�podnośnik próżniowy to optymalne roz-

wiązanie dla  Twoich potrzeb.
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Elastyczna i przyjazna obsługa transportu materiałów

Szeroka gama rozwiązań branżowych

•Beczki
•Pudełka farmaceutyczne
•�Logistyka artykułów 

spożywczych
•Tworzywa sztuczne
•Płyty wiórowe 
•Torby transportowe 
•Urządzenia elektryczne
•Opakowania szklane 
•Obudowy 
•Meble
•Chemia
•Blachy 
•Kanistry 
•Artykuły spożywcze i leki 
•Drewno 
•Tarcica
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Sprawdzony system modułowy AERO-LIFT 
ma zastosowanie do wszystkich naszych pro-
duktów, w tym także do linii podnośników 
próżniowych. Różne komponenty, takie jak 
przyssawki i mechaniczne chwytaki, ułatwia-
ją szybkie ponowne dopasowanie do nowych 
warunków. Restrukturyzujesz swój zakład pra-
cy? Planujesz rozszerzyć zakres zastosowania 
swojego podnośnika tubowego? Zmieniasz 
materiały? Żaden problem. Podnośniki próż-
niowe AERO-LIFT mogą być montowane i mo-
dernizowane indywidualnie, dzięki czemu są 
gotowe do niezawodnego i szybkiego ponow-
nego wykonywania nowych zadań.
Przy całej indywidualności systemu modu-
łowego nadal przywiązujemy dużą wagę do 

System modułowy AERO-LIFT:

Elastycznie i bezpiecznie
bezpieczeństwa. Dla przykładu, każdy z na-
szych komponentów podlega tym samym wy-
sokim wymaganiom bezpieczeństwa materia-
łów i wykonania, a my podczas modernizacji 
upewniamy się, że odpowiednie komponenty 
są w stanie optymalnie współpracować.
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KOnfiguracja pOdStawOwa
a�bezstopniowa regulacja SSANIA / PODNOSZE-

NIA / OPUSZCZANIA / ZWALNIANIA za pomocą 
jednoręcznej manetki sterującej

a�zawór zwrotny bezpieczeństwa, zapobiega sod-
padnięciu transportowanego elementu w przy-
padku zaniku zasilania

a�standardowa blokada bezpieczeństwa -  ładunek 
nie może upaść z powodu błędu w  obsłudze 
podczas podnoszenia ładunku

a�mocna, dwustopniowa wysokowydajna dmu-
chawa próżniowa

a�wielowarstwowa, pleciona rura podnosząca 
z utwardzonymi końcówkami tulei, łożyskowana 
kulkowo, ze złączem obrotowym

a�głowica sterująca śrutowana i malowana 
proszkowo

agłowica podciśnieniowa (podłączenie do tuby)

a�jednostka filtrująca chroniąca dmuchawę (3mµ)

dOdatKOwE OpcjE (patrz str.12)

a�obudowa dźwiękochłonna do redukcji dźwięku 
do 65dB/A

a�certyfikowane uszczelnienia z zastosowaniem 
specjalnym (przemysł farmaceutyczny 
/ spożywczy)

a�dwuskładnikowe uszczelnienie przeznaczone do 
nierównych powierzchni

a�wydłużony, bezstopniowo regulowany chwytak 
zapewniający ergonomiczną i wygodną pozycję 
roboczą, nawet przy ekstremalnych wysoko-
ściach roboczych

a�sztywny przedłużony chwytak sterujący do 
transportu towarów o dużych gabarytach

a�indywidualne chwytaki lub przyssawki

a�mechaniczna lub pneumatyczna jednostka ob-
rotowa

a�sterowanie radiowe do włączania i wyłączania 
dmuchawy

a�pełna wersja ze stali nierdzewnej

a�jednostka obrotowa do układania w stosy w róż-
nych pozycjach

a�szybkozłącze do szybkiej i beznarzędziowej wy-
miany przyssawek

a�dodatkowa osłona tuby

a�specjalne rozwiązania dla małych wysokości za-
budowy
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UdźwIg 
poszczególnych urządzeń:
MINI-LIFT 30 30 kg

FLEX-LIFT 35  35 kg

MULTI-LIFT 50 50 kg

MAXI-LIFT 75 75 kg

MAXI-LIFT 100 100 kg

MAXI-LIFT 200 200 kg

MAXI-LIFT 300 300 kg

Używając podnośnika próżniowego AERO-LIFT, poczujesz się 
tak, jakbyś był w stanie przeciwstawić się grawitacji. Jeden pra-
cownik może bez wysiłku samodzielnie podnosić duże ładunki 
i natychmiast przenosić je za pomocą jednoręcznego uchwytu 
sterującego, obracać się wokół własnej osi, odchylać  i odkładać 
ładunek w danym miejscu.
Różne mechanizmy bezpieczeństwa zapobiegają upuszczeniu 
transportowanego produktu w przypadku awarii zasilania lub 
nawet błędu operatora przed dotarciem do miejsca przezna-
czenia. Innymi słowy, uczyniliśmy z bezpieczeństwa najwyższy 
priorytet i podjęliśmy kroki, aby je zagwarantować.
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Torby, beczki czy pudła, FLEX-LIFT firmy AERO-LIFT jest w stanie przetransportować prawie 
wszystko. Ładunki o masie do 35 kg można łatwo podnosić, transportować i obracać. To spra-
wia, że   praca jest szybka, prosta i ergonomiczna.

Szybko, łatwo, ergonomicznie:

fLEX-Lift
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FLEX-LIFT Ergo Plus 
Nowy Flex_LIFT posiada specjalny chwytak kątowy, dzięki czemu opera-
tor ma możliwość pracy w komfortowej, ergonomicznej pozycji, w szcze-
gólności podczas wysokiego unoszenia. 

FLEX_LIFT VARIABLE jak sama nazwa wskazuje, może być na różne sposo-
by dostosowany. Rączka, zaprojektowana pod naturalny ruch dłoni, łatwo 
odchyla się w kierunku operatora i obraca o 180 °. Ponadto, jest idealny 
zarówno dla osób prawo, jak i leworęcznych.

FLEX-LIFT Variable 

Przyjazne dla pleców podnoszenie i opuszczanie transportowanego produktu Pozycja dla praworęcznych.

Ergonomiczny nawet w przypadku odstawiania ładunku na dużych wysokościach. Pozycja dla leworęcznych.

Wskaźnik 
podciśnienia

Sterowanie góra/dół

Funkcja szybkiego 
opuszczania

Złącze obrotowe

Ergonomiczna 
rączka

zintegrowane sterowanie 
radiowe (opcja)

ZaLEty:

a idealny dla ładunków do 35 kg

a�przyjazny plecom dla utrzymania 

ergonomicznej postury

a�jednoręczna dźwignia sterująca, która 

wspomaga naturalny ruch dłoni

a�krótkie czasy cykli i szybkie układanie 

towaru dzięki prostym, powtarzalnym 

ruchom

a�szybkozłącze dla  błyskawicznej 

zmiany przyssawki

a�funkcja szybkiego zwalniania dla 

prostego i szybkiego odłożenia 

ładunku

a�zintegrowany wskaźnik próżni

a�zintegrowane sterowanie radiowe 

(opcjonalnie)
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typ obciążenie pracą 
max. (kg)

wysokość 
podnoszenia maks. 

(mm)

prędkość 
podnoszenia

m/min

generatora 
podciśnienia średnica tuby Ø (mm)

MINI-LIFT 30 30 1700 0 - 50
Blower 3kW 
400V / 50 Hz

120

FLEX-LIFT 35 35 1700 0 - 50
Pump VAL 40 T
400V / 50 Hz

120

MULTI-LIFT 50 50 1700 0 - 50
Blower 3kW 
400V / 50 Hz

160

MAXI-LIFT 75 75 1700 0 - 50
Blower 3kW 
400V / 50 Hz

175

MAXI-LIFT 100 100 1620 0 - 30
Blower 3kW 
400V / 50 Hz

200

MAXI-LIFT 200 200 1520 0 - 30
Blower 3kW 
400V / 50 Hz

250

MAXI-LIFT 300 300 600 0 - 30 
Blower 3kW 
400V / 50 Hz

300

Wszystkie podciśnieniowe podnośniki 
rurowe AERO-LIFT spełniają aktualne wy-
magania bezpieczeństwa zgodnie z normą 
„ręcznie sterowanych urządzeń do przeno-
szenia ładunków”, zapewniając tym samym 
maksymalne bezpieczeństwo ładunków 
o  masie do 300 kg. Nawet w przypadku 
awarii zasilania ładunek można bezpiecz-
nie opuścić na podłogę.
Od najmniejszych do największych podno-
śników podciśnieniowych, używamy wyso-

kiej jakości i trwałych komponentów, aby 
zapewnić długotrwałość i bezpieczny pro-
ces produkcyjny dla naszych klientów.
Nasi wyszkoleni technicy serwisowi 
z  przyjemnością przeprowadzą coroczną 
kontrolę zapobiegania wypadkom pod-
ciśnieniowych urządzeń podnoszących 
i  podnośników tubowych zgodnie z BGR 
500 i raz w roku dokładnie sprawdzą Pań-
stwa podnośniki próżniowe, nawet u Pań-
stwa w zakładzie.

Nośność do 300 kg:

Standardy podnośnika próżniowego aErO-Lift
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Aluminiowe szyny sufitowe są zaprojektowane jako jako modułowy system tras, który pozwala na transportowanie na 

dużych przestrzeniach. Jego zalety, to: szeroka gama opcji połączeń, konfiguracja modułowa, optymalne właściwości tocze-

nia po wyłączeniu układu jezdnego, niska waga netto oraz maksymalna ergonomia i energooszczędność . Krótko mówiąc, 

system ten wyróżnia się wybitnymi innowacyjnymi komponentami. Wykorzystując nasz system szyn montowanych na suficie, 

podnosisz system obsługi ładunków w swoich halach produkcyjnych, liniach montażowych lub na stanowiskach roboczych 

w trudnych warunkach, na zupełnie inny poziom.

Więcej informacji o rodzajach zabudowy AERO_LIFT na następnej stronie.

Przyssawka bezpieczna dla żywności

Podnoszenie porowatych bali za pomocą przedłużonego 
uchwytu sterującego

Pionowy system trzymania do podnoszenia beczek
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Montaż
Zrób więcej ze swoim podnośnikiem próżniowym AERO-LIFT, 
używając odpowiednich urządzeń peryferyjnych. Żurawie obrotowe 
słupowe i wysięgniki do montażu na ścianie lub suficie, , zwiększają 
efektywność podnośnika próżniowego. Dzięki wspornikowi zacis-
kowemu do połączenia z istniejącymi podporami, przegubowemu 
wysięgnikowi ramieniowemu do niekorzystnych warunków w po-
mieszczeniu lub systemom szyn, możesz dostosować podciśnieniowy 
podnośnik rurowy do swojego obszaru roboczego.
Dzięki systemom szyn sufitowych, podnośniki tubowe mogą 

z łatwością pokonywać duże odległości. Ekonomiczny obszar roboczy 
można elastycznie ustawić za pomocą indywidualnych adaptacji i ele-
mentów o niskim zużyciu. Żuraw słupowy obrotowy o zakresie obrotu 
270 ° może być dostarczany z wysięgnikiem o różnych długościach. 
Elastyczne rozwiązanie dzięki podstawie paletowo-transportowej po-
zwala na przestawienie urządzenia wg potrzeb, można je przenosić za 
pomocą wózka paletowego lub przepychając ręcznie. Zaletą jest brak 
mocowanie do podłogi.

ramie żurawia mocowane do sufitu żuraw przyścienny obrotowy żuraw słupowy obrotowy

żuraw słupowy obrotowy z wysięgnikiem 
przegubowym

system szyn sufitowych żuraw słupowy obrotowy z podstawą 
umożliwiającą transport

Przewód podciśnienia
Tuba podciśnieniowa

Zakres obrotu 270°

Wysokowydajna pompa 3kW

filtr
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przyssawki / uchwyty
Oferujemy szeroką gamę elementów mocujących do każdego 
transportowanego produktu i każdego zastosowania. Nawet 
gdy powierzchnie są nierówne, parowate, produkty z natury 
niestabilne, worki nieprawidłowo wypełnione lub pudełka z 

taśmą, odpowiednie elementy chwytające zapewnią bezpie-
czny transport produktu. Dzięki systemowi szybkiej wymiany, 
personel może szybko zmieniać chwytaki w celu dopasowania 
do szerokiej gamy produktów.

Podnośnik do palet. System przyssawek do 4 opakowań.  Uchwyt do zwoju papieru.

Podnośnik do beczek, przyssawka do wieczka. Podnośnik do beczek, przyssawka boczna Podnośnik do opakowań. 

Podnośnik do opakowań ze stabilizacją 
boczną. 

Uchwyt do płyt wraz z pochyłem. Chwytak do bloczków kominkowych

Chwytak do butelek PET Podnośnik do worków o konstrukcji V2A. Chwytaki do żywności
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Opcje / poszczególne komponenty
Podnośniki próżniowe AERO-LIFT oparte są na prostej podstawowej 
zasadzie ssania / podnoszenia / opuszczania / zwalniania. Wiele dodat-
kowych funkcji ułatwia pracę i zapewnia dobrą ergonomiczną postawę 
operatora. Naprężenia spowodowane pochylaniem się, podnoszeniem 
i przemieszczaniem ładunków są w większości wyeliminowane.
Oprócz poziomego transportu produktów, podciśnieniowy podnośnik 
tubowy może obracać ładunki na różne sposoby: ręcznie, tj. za pomocą 
siły mięśni i dźwigni lub po prostu za pomocą układu pneumatycznego. 
W ten sposób możesz szybko i łatwo przenosić duże i ciężkie ładunki  
do miejsca docelowego.. Regulowane pochwyty umożliwiają również 
obsługę materiałów wielkogabarytowych na dużych wysokościach. 
Przedłużony uchwyt roboczy może być używany do przenoszenia 
materiałów panelowych lub płyt meblowych. Niewielki nadajnik radio-
wy, zainstalowany na podnośniku podciśnieniowym, umożliwia opera-
torowi wygodne bezprzewodowe włączanie i wyłączanie podnośnika. 
Dmuchawa może być umieszczona w dźwiękoszczelnej zabudowie  
w celu zmniejszenia poziomu hałasu.

 Opcjonalnie dostępne są również wsporniki do mocowania dmucha-
wy do ściany lub do słupa.
Czy chciałbyś użyć podnośnika próżniowego do transportu różnego 
rodzaju produktów? Dzięki opcji szybkiej wymiany, Twoi pracownicy 
mogą łatwo i szybko zmienić przyssawki w celu dopasowania do da-
nego zastosowania.
Podnośniki próżniowe AERO-LIFT o konstrukcji ze stali nierdzewnej 
(V2A) są dostępne specjalnie dla przemysłu farmaceutycznego i  che-
micznego. Osłona rury podnoszącej, która jest odporna na środki 
czyszczące, zapewnia łatwe czyszczenie podnośnika.

manipulators.eu

Głowica sterująca z obrotowym uchwy-
tem i miernikiem do pomiaru próżni.

Elementy mocujące / przyssawki z systemem szybkiej wymiany

Ręczne obracanie za pomocą koła 
ręcznego

Pneumatyczny zespół obrotowy

Rączka sterowania V2A z bezprzewo-
dowym nadajnikiem

Regulowany uchwyt roboczy w V2A
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AERO-LIFT Vakuumtechnik gmbH: 

Sprawdzona jakość made in germany

produkcja i serwis
AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH firma średniej wielko-
ści. Mieszkańcy regionu Jury Szwabskiej, niedaleko słyn-
nego zamku Hohenzollern (na zdjęciu), są znani ze swojej 
pracowitości, pomysłowości i precyzji.

Walory te są integralną częścią naszej firmy - a naszym 
celem jest sprostanie tej reputacji i codzienne doskona-
lenie się.

To wyjaśnia, dlaczego urządzenia AERO-LIFT wyproduko-
wane w Niemczech są najwyższej jakości. Przy wyborze 
materiałów i  dostawców przywiązujemy dużą wagę do 
optymalnej jakości i wspólnego celu - imponowania na-
szym klientom!

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania do-
tyczące naszych produktów i rozwiązań branżowych.

podnośniki i komponenty
AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH posiada ponad 25-let-
nie doświadczenie w produkcji sprzętu dźwigowego 
przeznaczonego do transportu bardzo dużych ładunków 
za pomocą systemu próżniowego w sposób bezpieczny 
dla personelu i materiałów.

Nie opieramy się tylko na standardowych produktach, 
ale także oferujemy warianty i rozwiązania specjalne, 
które są optymalnie dostosowane do Twoich potrzeb. 
Od miniaturowych elementów elektronicznych po cięż-
kie elementy samolotów, od płyt skalnych po worki na 
mąkę – urządzania transportowe firmy AERO-LIFT mogą 
być używany do podnoszenia, obracania i przenoszenia 
prawie wszystkich rodzajów materiałów.

Nasz asortyment obejmuje również dużą liczbę kom-
ponentów, takich jak uszczelki, eżektory i zawory, które 
można wykorzystać do optymalnego wyposażenia uży-
wanych maszyn, np. w automatyce zakładowej.

M
ADE IN GERMANY

GEPRÜFTE QUALITÄT

AERO-LIFT

M
ADE IN GERMANY

VAKUUMTECHNIK

AERO-LIFT
M

ADE IN GERMANY

VA
CUUM TECHNOLOGY

AERO-LIFT
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AERO -LIFT
we are  here  to  ass i s t  you,
even loca l ly ! 

AERO-L IFT  internat ional

M A D E  I N  G E R M
AN

Y

VA
CU

UM TECHNOLOGY

AERO-LIFT

SIEDZIBA FIRMY
SIGMA S.A.

Barak 6
PL 21-002 Jastków (k/Lublina)

fax: +48 81 502-25-53 / +48 81 502-33-21
info@sigmasa.pl

DZIAł hAnDlowY:
Wojciech Gurdziel

tel: +48 795 577 845
wojciech.gurdziel@sigmasa.pl

SIGMA S.A. oficjalny dystrybutor 

Aero-Lift, funkcjonuje na rynku od 1996 

roku. Podstawowym celem działalności 

spółki jest SYSTEMOwE wdRAŻANIE 

NOwYCH ROZwIĄZAŃ w zakresie 

projektowania oraz produkcji maszyn, urządzeń i kompleksowych 

systemów dla potrzeb transportu bliskiego, przemysłu 

wydobywczego, technologii przetwarzania odpadów oraz 

automatyki przemysłowej. Łącząc wieloletnie doświadczenie kadry 

i umiejętności precyzyjnej analizy wymagań naszych partnerów, 

zapewniamy efektywność i funkcjonalność proponowanych 

rozwiązań.


