
HBEPS
ELEKTRO PERMANENTE 
MAGNEETTRAVERSES

HEFFEN VAN PROFIELEN



HBEPPS
MODULAIRE ELEKTRO PERMANENTE 

MAGNEETTRAVERSE 
MET BATTERIJVOEDING

Versterkte lampenblok
ter indicatie van de 
status van de magneet

Landingsdetectiesysteem 
met inductieve 

naderingsschakelaar
tegen accidenteel

demagnetiseren 
in de lucht

Oplaadbare PANASONIC
batterijgroep met
geïntegreerde oplader

Continue 
batterijbewaking

Overzichtelijk controlepaneel 
voor PICK-UP, MAG, SAFE, 

DEMAG, selectie en 
krachtregeling
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VOOR HEFFEN VAN 
HEA-HEB-IPE-IPN PROFIELEN

VEILIGHEIDSFACTOR 4,8

Versterkte lampenblok
ter indicatie van de 
status van de magneet

HOOFDTRAVERSE

UITBREIDINGSTRAVERSE

Radiografische
afstandsbediening met
riembevestiging voor
handenvrij werken.

Slanke poolschoenen die
passen in een profiel vanaf
80mm breedte.

MODULAIR SYSTEEM
Mechanisch- en elektrisch
koppelingssysteem voor
uitbreiding.
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SERIE: HBEPS
HEFFEN EN KANTELEN 

VAN HEA-HEB-IPE-IPN PROFIELEN

BEDIENING
Via het overzichtelijke controlepaneel of via 
de TELECRANE bijgeleverde radiografische 
afstandsbediening.
OPTIE: Afstandsbediening AUTEC SK4 met 
riembevestiging voor handenvrij werken.

Controlepaneel + standaard 
radiografische afstandsbediening

Optie: AUTEC SK4 afstandsbediening

+



100% VEILIG
HBEPS magneettraverses zijn een uniek 

modulair systeem, speciaal ontworpen voor het 
100% veilig heffen van enkelvoudige

HEA-HEB-IPE en IPN profielen en hebben met 
betrekking tot veiligheid volgende

eigenschappen:
• Elektro permanente magneettechnologie
• Veiligheidsfactor 4,8
• PICK-UP cyclus
• Landingsdetectie tegen accidenteel 
demagnetiseren

• Lampenblok voor indicatie van de status 
van de magneet

• Simultane 2-knoppen bediening om te 
demagnetiseren

• Radiografische afstandsbediening

MODULAIR
Dit modulair systeem bestaat uit een 

hoofdtraverse, voorzien van 2 krachtige 
elektro permanente magneetmodules, een 

ingebouwde elektronische controle eenheid en 
een geïntegreerde oplaadbare batterijgroep. De 
hoofdtraverse fungeert volledig autonoom, en 

heeft geen stroomkabel nodig.

SNELLE KOPPELING
Voor een snelle koppeling met de 

uitbreidingstraverse is de
hoofdtraverse voorzien van 2 flenzen (L/R) met 
conische centreerhulzen en snelkoppelingen 

voor verbinding met de centrale controle 
eenheid.

ENERGIEZUINIG
Elektro permanente magneettechnologie 

maakt slechts een paar seconden
gebruik van de elektrische stroom om het 

magnetisch veld te inverteren en is
daarom zeer energiezuinig. Onze elektro 

permanente hefmagneten verbruiken maar 
liefst 95% minder energie dan traditionele 

elektromagneten.

ERGONOMISCH
De elektrische stroom wordt geleverd door de 
geïntegreerde, oplaadbare batterijgroep met 
hoge autonomie. Geen stroomkabel nodig 

waardoor onze magneten zich perfect lenen 
voor mobiele toepassingen. Aanpassingen aan 

bestaande infrastructuur is niet nodig.

ONDERHOUDSVRIJ
Omdat de elektrische spoelen niet continu 

onder spanning staan, en er geen bewegende- 
en/of slijtdelen in de magneet aanwezig zijn, is 
de levensduur quasi ongelimiteerd en zijn onze 

magneten onderhoudsvrij.

ECONOMISCH
Eén operator volstaat voor het veilig, snel en 

ongelimiteerd transporteren van
staalplaten waardoor een economisch snelle 

terugverdientijd gegarandeerd is.
Het onderhoudsvrije karakter van onze 

magneetsystemen is uw garantie voor een
continu productie.

HEA-HEB-IPE-IPN 80-600

PICK-UP CYCLUS
Eenvoudig opnemen van één profiel
van een stapel.
Opname van het profiel met
gereduceerde kracht, onmiddellijk
gevolgd door de MAG-instructie (100%
van de totale kracht) garandeert een
veilige werking.

Percentage van de totale 
kracht bij PICK-UP:
STAND I = 15%
STAND II = 25%
STAND III = 35%
STAND IV = 55%



SERIE: HBEPS
HEFFEN EN KANTELEN 

VAN HEA-HEB-IPE-IPN PROFIELEN

Model SWL 
(kg)

Samengesteld uit HEA-HEB-IPE-IPN
Gewicht 

(kg)Hoofd-
traverse Uitbreiding

Lengte (mm) Breedte (mm)
Min. Max. Min. Max.

HBEPS-06-013 1300 1 - 1000 6000 80 600 600
HBEPS-10-017 1700 1 1000 10 000 80 600 720
HBEPS-12-026 2600 1 1 1000 12 000 80 600 1180
HBEPS-18-039 3900 1 2 1000 18 000 80 600 1830

HEBPS-06-013

1900
2460

HBEPS-10-017

HBEPS-18-039

10 060



ONAFHANKELIJKE SELECTIE
van de magneetmodules afhankelijk van de lengte van het 
profiel voor 100% veilig manipuleren van enkelvoudige profielen.

HBEPS-12-026

9430

Detail koppeling



HBEPP-10-010: HEFFEN VAN L-PROFIELEN 
EN STAALSTRIPPEN

Magneettraverse met ingebouwde batterijgroep en 3 elektro 
permanente magneetmodules, voorzien van speciale 
V-vormige poolschoenen. Voor veilig heffen, positioneren en 
kantelen van L-profielen en staalstrippen.

4450

DEALER:
Meersbloem Melden 46
9700 Oudenaarde
Belgium
Tel: +32 55 60 40 60
info@magbat-europe.com 
www.magbat-europe.com

Model SWL 
(kg)

L-profielen Staalstrippen Max. 
lengte 
(mm)

Gewicht 
(kg)Afmetingen (mm) Breedte (mm) Dikte (mm)

HBEPP-10-010 1000 50x50x5 200x200x12 70-500 8-30 10 000 720




