
SPEEDY VS-140/200 

VPH on tarkoitettu pareittain tehtäviin betoni- ja kivilaattojen käsinostoihin. Akkukäyt-
töisessä mallissa on sekä korkeus- että leveys suunnassa säädettävät kahvat. Se sopii 
hyvin sileäpintaisille ja ei-huokoisille laatoille. Laitteessa on sisäänrakennettu alipaine-
pumppu - ei siis johtoja haittaamassa työskentelyä. Yhdellä latauksella työskentelee 
koko päivän. Tiivistekumi on helppo vaihtaa.

SPEEDY VS-140/200 -alipainetarttuja
konenostoihin

VPH-alipainetarttujat käsinostoihin

VPH  

Betoni- ja kivilaattojen käsittely

Erikokoisilla imulevyillä
kapasiteetit 80 - 200 kg.

Probstin alipainetarttuja SPEEDY VS-140/200 on tehokas työväline, joka sopii lähes 
kaikille kiville. Jopa huokois ten ja pinnaltaan epätasaisten kivien ladonta onnistuu 
vaivattomasti. Helppo ripustaa työkoneeseen suuresta nostolenkistä. Laitteessa on 
pikaliitin, jonka avulla imulevy on nopea vaihtaa. Suurimmalla imulevyllä päästään 
jopa 200 kg kapasiteettiin. Kaksi eri käyttökahvan pituutta. 1-vaihe / 230 V / 50 Hz. 
Imulevy on tilattava erikseen. Laitteen kapasiteetti riippuu imulevyn koosta.

SPEEDY VS-140/200 -alipainetarttuja 

Lyhyet kahvat   tuotenumero 5270.0011
Pitkät kahvat ja varmistusketju tuotenumero  5270.0012

Imulevy ovaali mm Kapasiteetti kg
400 x 300  80
500 x 300   100
700 x 300  140
850 x 430   200

VPH 100 
- kapasiteetti 100 kg, paino 16 kg
- imulevy ovaali 210 x 260 mm
- tuotenumero 5271.0002

VPH 150
- kapasiteetti 150 kg, paino 16,5 kg
- imulevy ovaali 250 x 450 mm
- tuotenumero  5271.0001
 



VH-alipainetarrain sopii  sileäpintaisten 
ja  ei-huokoisten kivilaattojen käsittelyyn. 
Käyttö on helppoa: painat vain VH-alipai-
netarraimen laattaa vasten ja nostat ylös. 

Vapautus tapahtuu nostamalla kahvan 
vieressä oleva venttiililäppä ylös. VH 1/25 
on yhden henkilön laite, VH 2/50 on tar-
koitettu kahden henkilön käytettäväksi.

VH-alipainetarrain käsinostoihin

VH 1/25 -alipainetarrain
- imulevyn Ø 280 mm 
- kapasiteetti 25 kg
- paino 5 kg
- varastotuote
- tuotenumero 1263126

VH 2/50 -alipainetarrain
- imulevyn Ø 280 mm 
- kapasiteetti 50 kg 
 - paino 8 kg 
- varastotuote
- tuotenumero 1263145

VH 2/50 PPH 

PPH-ladontakahvat
Kiveyksen latomiseen tarkoitetuis sa ladontakahvoissa on laaja työs kentelyleveys. Ne 
sopivat sekä luonnonkivi- että betonilaattojen käsittelyyn. Leuat kiristyvät nostettaessa, 
kahvaa ei tarvitse puristaa.

PPH 7/37-ladontakahva 
-  leukojen avauma 70 - 370 mm
-  kapasiteetti 60 kg
-  paino 1,5 kg 
-  varastotuote
-  tuotenumero 1263043

PPH-S 10/62 -ladontakahva
-  leukojen avauma 
 100 - 620 mm 
-  kapasiteeetti 60 kg
-  paino 3 kg
-  varastotuote 
-  tuotenumero 1263051

PPH 22/50 ladontakahva 
-  leukojen avauma
 220 - 505 mm 
-  kapasiteetti 60 kg 
-  paino 1,5 kg  
-  varastotuote
-  tuotenumero 1263107

PB-15/24
-  leukojen avauma 150 - 240 mm
-  kapasiteetti 10 kg
- paino 1 kg 
-  tuotenumero 1263052
-  varastotuote

PB-1
- leukojen avauma 100 - 170 mm
- kapasiteetti 10 kg
- paino 1 kg
- tuotenumero 1263053

PB-ladontakahvat

PB-1 PB-15/24 


