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VMECA VTC Conveyor 
Transport materiałów 
sypkich 

Pompy VMECA + Przyssawki 
Otwieranie opakowań 

Składarka 
opakowań 

Drukarka etykiet Składarka kartonów Paletyzacja 

Eżektory VMECA + przyssawki 

Pompy VQ-Pump + Przyssawki 
Transport opakowań 

Pompy Turtle Pump + Przyssawki System VMECA V-Grip 

Budowa i zasada działania eżektorów VMECA 

Eżektory VMECA to zaawansowane rozwiązanie wytwarzania próżni sprężonym powietrzem. Dzięki 

wielostopniowej technologii wytwarzania próżni eżektory VMECA są mniejsze i wydajniejsze                       

od tradycyjnych eżektorów. Pozwala to na zaprojektowanie elastycznego oraz wydajnego systemu. 

Eżektory VMECA zapewniają trzykrotnie większy przepływ próżni pozwalając na zwiększenie wydajności 

przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej niezawodności i obniżeniu zużycia energii. 

Pompy Eżektorowe VMECA 
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Przyssawki Magic 

Przyssawki Magic to unikalna koncepcja konfigurowalnej przyssawki. Dostosuj poszczególne 

elementy przyssawki do własnych potrzeb – zależnie od kształtu i wysokości podnoszonych 

obiektów, np. cienkich warstw papieru, pudełek kartonowych, torebek foliowych. Zapewniamy 

szeroką  gamę mieszków, stoperów i warg uszczelniających do najrozmaitszych zastosowań w 

przemyśle. 

 

Mocowanie 

 

 

Górne mieszki 

 

 

Środkowe mieszki 

 

Stoper 
 

Warga 

uszczelniająca 

Mocowanie 

Szeroki wybór dla różnych zastosowań 

•Każde mocowanie pasuje we wszystkich konfiguracjach 
•Łatwa wymiana 
•Dostępne filtry 

Elementy mieszkowe 

Różne rodzaje górnych mieszków 

•Łącznik między mocowaniem a środkowymi mieszkami 
•Odpowiednia ilość górnych mieszków do konkretnej aplikacji 

Stoper 

Wybór stopera pod konkretną aplikację 

•Dostępne różne rodzaje stoperów 
•Przenoszenie różnych rodzajów obiektów 
•Mieszki nie wgniatają się w czasie pracy 

Warga uszczelniająca 

Idealna do wielu zastosowań 

•Łatwa wymiana między różnymi przyssawkami Magic 
•Prosty wybór wargi do różnych zastosowań 
•Dostępne różne materiały (NBR, silikon, poliuretan) 

Stoper A  Stoper B Stoper C Stoper D 

Warga X     Warga U Warga F 
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Przyssawki Standardowe 

VMECA posiada niezwykle bogatą ofertę przyssawek standardowych. Znajdują one zastosowanie 

w większości gałęzi przemysłu – od podnoszenia cieniutkiego woreczka foliowego do 

przenoszenia drewnianych desek o nieregularnej strukturze. Poniżej przedstawiamy najczęściej 

wybierane produkty. Gdy pojawią się wątpliwości co wybrać – chętnie służymy pomocą. 

Przyssawki VB 
Przeznaczone do powierzchni lekko wypukłych, kompensują do pewnego 
stopnia różnice wysokości. Dobrze się sprawdzają przy oddzielaniu płaskich 
oraz cienkich elementów ułożonych w stosie. 

Przykłady zastosowania: 

Karty magnetyczne, pudełka, naklejki, opakowania, arkusze blachy, sklejki. 

 

Przyssawki VB-M 
Przeznaczone do powierzchni lekko wypukłych, kompensują małe różnice 
wysokości. Dobrze się sprawdzają przy oddzielaniu warstw ułożonych w 
stosie. Montowana na przewód lub króciec – bez dodatkowego mocowania. 

Przykłady zastosowania: 

Karty magnetyczne, pudełka, naklejki, opakowania, arkusze blachy, sklejki. 

 

Przyssawki VBL 
Przyssawka dobra do powierzchni lekko wypukłych, kompensuje do pewnego 
stopnia różnice wysokości. Świetnie sprawdza się przy podnoszeniu elementów 
poukładanych na stosie. Przeznaczona do podnoszenia delikatnych przedmiotów. 
Zalecana do przemysłu spożywczego. 

Przykłady zastosowania: 
Bułki, jajka, chleb, artykuły spożywcze, szkło. 

Przyssawki VBU 
Przyssawka VBU jest dedykowana do zakrzywionych powierzchni. Polecana 
przy rozdzielaniu cienkich arkuszy poukładanych w stosy. Przyssawka ta  
bardzo dobrze trzyma się chwytanego elementu. 
Przykłady zastosowania: 
Karty magnetyczne, elementy elektroniki, okleina, arkusze blachy, sklejka, 
dykta, szkło, pudełka, kartony. 
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Przyssawki VU 
Przyssawka ta osiąga najlepszą siłę na płaskich powierzchniach jednak 
potrafi też poradzić sobie z lekką krzywizną. Dostępna jest również w małych 
rozmiarach, co umożliwia zastosowanie jej do niewielkich elementów.  

Przykłady zastosowania: 
Elementy o niewielkich rozmiarach, elektronika, układy scalone, pudełka 
kartonowe, przemysł drukarski. 

Przyssawki VF 
Mocno trzymają się płaskich powierzchni zarówno przy podnoszeniu 
równoległym jak i prostopadłym. Wzmocnienia wewnątrz przyssawki 
zwiększają przyczepność pomiędzy przyssawką a przedmiotem chwytanym. 

Przykłady zastosowania: 
Tektura, sklejka, opakowania, arkusze z tworzyw sztucznych, blachy. 

 

Przyssawki VDF 
Przyssawka VDF posiada możliwość chwytania na zakrzywionych 
powierzchniach, narożnikach i krawędziach. Jest wysoce odporna na zużycie. 

Przykłady zastosowania: 
Drzwi i dachy samochodowe, różnego rodzaju arkusze oraz profile blaszane, 
pudełka kartonowe. 

 

Przyssawki FCF 
Przyssawka FCF jest wydajna i bardzo odporna na zużycie. Przenosi ciężkie 
przedmioty w różnych płaszczyznach. Szczególnie polecana przy 
podnoszeniu zaolejonych arkuszy blachy.  

Przykłady zastosowania: 
Płaskie arkusze blachy, sklejka, przemysł motoryzacyjny, lekko zakrzywione 
powierzchnie. 

Przyssawki VOC 
Najważniejszą zaletą tej przyssawki jest możliwość transportu długich 
przedmiotów - płaskich lub zakrzywionych. Umożliwiają to specjalne grube    
i wytrzymałe wargi przyssawki. 

Przykłady zastosowania: 
Przedmioty niewielkich rozmiarów, przewody, rury, węże. 
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Pompy Turtle 

Pompy Turtle to najlepsze, zintegrowane zastosowanie techniki próżniowej. 

Eżektory, filtr, czujniki podciśnieniowe, zawór zwrotny, zawór ON/OFF – wszystko 

w jednym kompaktowym urządzeniu. 

Zalety pomp Turtle 

• system automatycznego czyszczenia filtra 

• lekka i kompaktowa budowa 

• dwustopniowy tłumik – niski poziom hałasu 

• opcjonalny zestaw Air-Saving (AS) oszczędzający 
energię 

P
rz

e
p

ły
w

 I 
p

o
zi

o
m

 p
ró

żn
i 

Czas 

Wydajność w czasie 

(przepływ i poziom próżni) 

C
za

s 

Poziom próżni (-kPa) 

Czas wytwarzania próżni 

- 
Ty

p
o

w
a 

in
st

al
ac

ja
 

- 
u

le
p

sz
o

n
y 

sy
st

e
m

 V
M

EC
A

 

Spadek wydajności 
wskutek zanieczyszczenia 
filtra. 

VMECA 3-krotnie szybsza 

Filtr 
Chroni pompę, odporny na 
ciecze i oleje. Można 
czyścić. 

Zawór sterowania 
sprężonym 
powietrzem 

Wakuometr 

Tłumik 
Obniża poziom hałasu            
i minimalizuje utraty 
próżni. 

Zawór ON/OFF 
System automatycznego 
czyszczenia filtra. 

Korpus 
Lekki, wytrzymały materiał 
odporny na korozję. Dwa 
wyjścia: ¾” i 1” 

Wymienne eżektory próżniowe 
Chroniony patentem system VMECA. Łatwy montaż i 
wymiana kolejnych eżektorów. Stabilność pracy 
pomimo skoków ciśnienia. 
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Pompy Premium 

Pompy Premium nastawione są na długą żywotność i pracę w ciężkich warunkach. 

Modułowa budowa pozwala dostosować wydajność, o której decyduje ilość 

wkładów eżektorowych (vacuum cartridge). 

Zalety pomp Premium 

• stabilna praca pomimo skoków ciśnienia 

• solidna obudowa wykonana z aluminium 

• opcjonalny zestaw Air-Saving (AS) oszczędzający 
energię 

• stabilność pracy pomimo wahań lub spadku 
ciśnienia 

• krótki czas wytwarzania próżni 

• łatwy montaż i wymiana wkładów eżektorowych 

• opcjonalnie produkowane z zaworem 
odpowietrzającym i przełącznikami cyfrowymi 

Dane techniczne 

• maksymalny poziom próżni: -93 kPa 

• maksymalny przepływ próżni: 341-1364 Nl/min 

• ciśnienie zasilające: 3-6 bar, max 7 bar 

• zużycie powietrza: 97-608 Nl/min 

• zasilana suchym sprężonym powietrzem 

• temperatura pracy: -20 ⁰C do +80 ⁰C 

• poziom hałasu: 60-65 dBA 
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3 wkłady zależnie od zastosowania 

Chwytaki Vacuum Speeder 

Vacuum Speeder to przede wszystkim niesamowita prędkość reakcji. Wkład eżektorowy znajduje 

się przy samej przyssawce, co skraca do minimum wszelkie opóźnienia. Przyssawka jest dzięki 

temu niezależna, a próżnia powstaje tuż przy podnoszonym obiekcie. 

Zalety chwytaków Vacuum Speeder 

• przyspieszenie procesu chwytania i puszczania 
obiektu 

• przepływ próżni niezależnie od wahań ciśnienia 

• wiele portów przyłączeniowych 

• uwolnienie obiektu bez używania zaworu ON/OFF 

• opcjonalny dwustopniowy tłumik o 30% 
skuteczniejszy od konwencjonalnych tłumików 

Dane techniczne 

• maksymalny poziom próżni: -90 kPa 

• maksymalny przepływ próżni: 85.8 Nl/min 

• ciśnienie zasilające: 3-6 bar, max 7 bar 

• zużycie powietrza: 20-32 Nl/min 

• zasilane suchym sprężonym powietrzem 

• temperatura pracy: -20 ⁰C do +80 ⁰C 

• poziom hałasu: 55-65 dBA 

Jednostki podrzędne 

Jeden Vacuum Speeder dostarcza 

podciśnienie  podrzędnym jednostkom 

Vacuum Speeder. Sposób podłączenia 

zalecany przy uszczelnionych aplikacjach. 
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Automatyczne czyszczenie filtra po uwolnieniu obiektu 

Zalety pomp VQ 

• zintegrowany filtr 

• automatyczny przedmuch i czyszczenie filtra 

• zintegrowana pompa eżektorowa VMECA 

• krótki czas reakcji 

• niskie zużycie powietrza (oszczędność energii) 

• lekka, kompaktowa budowa 

Zalety kompensatorów Vacuum Speeder 

• prosta instalacja 

• niewielki rozmiar, łatwy montaż 

• oszczędność energii 

• wysoka żywotność 

• krótki czas reakcji (wyższa prędkość) 

• zintegrowany generator próżni i kompensator 
poziomu 

Kompensatory Poziomu Vacuum Speeder 

Wkład eżektorowy VMECA jest zintegrowany w kompensatorze poziomu. System przewodów 

doprowadzających próżnię jest wyeliminowany, a sama próżnia powstaje bezpośrednio                

w miejscu jej wykorzystania. Rezultatem są szybkie cykle pracy i krótki czas reakcji przy użyciu 

minimalnych ilości sprężonego powietrza. 

System niezależnych przyssawek 

Próżnia Spr. powietrze 

Pompy VQ 

Pompy VQ posiadają zintegrowany wkład eżektorowy z filtrem. Cechują się funkcją 

automatycznego przedmuchu i czyszczenia filtra. Pompy VQ to lekkie i kompaktowe 

rozwiązanie. 
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URZĄDZENIA DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH 

VACUUM CONVEYOR 

MLEKO W PROSZKU 

SERWATKA 

CUKIER KRYSZTAŁ, PUDER 

MĄKA PSZENNA, ZIEMNIACZANA 

GRANULATY 

PROSZEK DO PRANIA 

ARSZENIK 

TABLETKI 

KAKAO I INNE „TRUDNE” PROSZKI 
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VTEC 100 
Ciśnienie zasilania: 4 - 6 bar (maks. 7 bar) 

Zużycie powietrza: 300 – 420 Nl/min 

Poziom hałasu: 68 – 76 dBA 

Materiał: stal nierdzewna AISI 316L 

Temperatura pracy: -20⁰C do +80⁰C 

Wydajność: 0,2 – 0,9 ton/h 

 

VTEC 200 
Ciśnienie zasilania: 4 - 6 bar (maks. 7 bar) 

Zużycie powietrza: 360 – 780 Nl/min 

Poziom hałasu: 68 – 76 dBA 

Materiał: stal nierdzewna AISI 316L 

Temperatura pracy: -20⁰C do +80⁰C 

Wydajność: 0,2 – 1,5 ton/h 

 

VTEC 400 
Ciśnienie zasilania: 4 - 6 bar (maks. 7 bar) 

Zużycie powietrza: 1200 – 1680 Nl/min 

Poziom hałasu: 68 – 76 dBA 

Materiał: stal nierdzewna AISI 316L 

Temperatura pracy: -20⁰C do +80⁰C 

Wydajność: 0,5 – 3 ton/h 
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PNEUMATECHNIK 

84-230 RUMIA, ul. Gdyńska 18 
tel. 58 671 32 28 
fax 58 679 32 28 

www.pneumatechnik.pl 
biuro@pneumatechnik.pl 

Dystrybutor Generalny 


