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BEFARD XPR 500  
 

MULTIFUNCIONAL VACUUM GRIPPER

BEFARD XPR 500  
 

UNIWERSALNY CHWYTAK PRÓŻNIOWY



Chwytak próżniowy BEFARD XPR 500 to przyssawka zarówno do montażu płyt 

warstwowych, paneli ściennych oraz dachowych, jak i montażu oraz przenoszenia okien, 

szyb, wielkowymiarowych płytek i innych powierzchni płaskich.

XPR 500 

kompaktowa konstrukcja z wózkiem do transportu 

jednoobiegowy system próżniowy 

ładowarka w zestawie

PARAMETRY XPR 500 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

wymiary standardowej płyty ssącej 800x400  

udźwig maksymalny standardowej płyty ssącej - 500kg

zasilanie akumulatorowe 12V
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hałas <78 dB

waga chwytaka 44kg, waga wózka transportowego 24kg

min/max próżnia w czasie pracy -0,6/-0,8 bar

zakres temperatur +3°C do +40°C

zintegrowane cyfrowe urządzenie do pomiaru i monitorowania próżni

płyta ssąca 1000x500 (udźwig 1000kg)

pilot zdalnego sterowania (do próżni) 

dwuobiegowy system próżniowy

The BEFARD XPR 500 vacuum gripper is a suc�on cup both for moun�ng plates

sandwich panels, wall and roof panels, as well as assembly and moving of windows,

windows, large-size �les and other flat surfaces.

XPR 500 

compact design with a trolley for transport

single-circuit vacuum system

charger included

DEVICE’S FEATURES XPR 500 

OPTIONAL EQUIPMENT

dimensions of the standard suc�on plate 800x400

maximum load capacity of the standard suc�on plate - 500kg

12V ba�ery power supply
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noise <78 dB

weight 44 kg, weight of the transport trolley 24 kg

min/max working vacuum -0,6/-0,8 bar

temperature range +3°C to +40°C

integrated digital vacuum measuring and monitoring device

suc�on plate 1000x500 (capacity 1000kg)

www.befard.com Find us: 

remote control (for vacuum)

two-circuit vacuum system



XPR 500 

Handles for transpor�ng the trolley

Place for the charging cable

Electrical box

Ba�ery

Place for the instruc�on manual

Vacuum pressure gauge

A�aching the device
to the transport trolley

Hook a�achment
(possibility of disassembly)

Ba�ery charge indicator
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GRIPPER WITH TRANSPORT TROLLEY

Radio remote
control (op�onal)
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XPR 500 

Uchwyty do transportu wózka

Pojemnik na kabel do ładowania

Skrzynka elektryczna

Akumulator

Pojemnik na instrukcję obsługi

Manometr podciśnienia

Mocowanie urządzenia 
do wózka transportowego

Mocowanie haka
(możliwość demontażu)

Wskaźnik naładowania baterii

CHWYTAK WRAZ Z WÓZKIEM TRANSPORTOWYM  

Pilot zdalnego 
sterowania (opcja)  



XPR 500 

WYMIARY CHWYTAKA BEFARD XPR 500

1067mm

672mm

978mm

511mm
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Wózek przystosowany do 
transportu po schodach 

Możliwość obrotu korpusu względem
przyssawki o 360° z blokadą co 90° 

XPR 500 

DIMENSIONS OF THE BEFARD XPR 500 GRIPPER

1067mm

672mm

978mm

511mm
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Trolley adapted to
stairs

Possibility of rota�on of the body rela�ve to
suc�on cups 360° with lock every 90°
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