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INSTRUCTIEPANEEL
Met duidelijke instructies voor:

• Max. afmetingen van de last in 
functie van materiaaldikte.

• Max. oversteek in functie van de 
doorbuiging van het materiaal.

VOOR SNEL EN VEILIG 
MANIPULEREN VAN STAALPLATEN

VEILIGHEIDSFACTOR 3

HBEPP
ELEKTRO PERMANENTE

MAGNEETTRAVERSE
OP BATTERIJVOEDING

TECHNOLOGIE
MAGBAT-Elektro Permanente Magneten (EPM) verbruiken 95% 
minder stroom en zijn totaal veilig in vergelijking met traditionele 
elektromagneten. Ze hebben alleen elektrische stroom nodig tijdens de 
MAG- en DEMAG-fase. Die stroom wordt geleverd door een geïntegreerde, 
oplaadbare batterijgroep. Tijdens het werken is er geen stroomvoorziening 
nodig. De technologie bestaat uit een elektro permanent magnetisch 
circuit met wisselende polen N/Z, gerangschikt volgens het 
schaakbordprincipe, die zich in een magnetisch neutraal frame bevinden.
Elke pool bestaat uit een stalen kern met daarrond magneten met een 
vaste polariteit (Neodymium). Onder de stalen kern bevindt zich een 
magneet met omkeerbare polariteit (AlNiCo), waarrond een elektrische 
spoel gewikkeld is. Wanneer we een korte stroomimpuls door de 
elektrische spoel sturen, dan beweegt het magnetische veld van binnen 
naar buiten het systeem (en omgekeerd).

ELEKTRO PERMANENTE 
MAGNEETTECHNOLOGIE

De elektrische stroom wordt 
alleen gebruikt om het 

magnetisch veld te inverteren, 
terwijl de effectieve kracht wordt 
gegenereerd door permanente 
magneten. Bij stroomuitval blijft 
de magneetkracht permanent 

aanwezig = 100% veilig

VOORDELEN
• 100% veilig. EPM hebben alleen elektriciteit nodig tijdens het in- en uitschakelen van de magneet. 
  De effectieve kracht wordt ontwikkeld door permanente magneten.
• Voorspelbare- en constante kracht.
• Meer dan 95% elektriciteitsbesparing in vergelijking met conventionele elektromagneten.
• De stroom wordt geleverd door een ingebouwde, oplaadbare batterij-groep. GEEN STROOMKABEL NODIG!
• Geen opwarming van de magneet, langere levensduur van de elektrische spoelen.
• Geen restmagnetisme in het materiaal.
• Geen storing met elektronische omgevingsperiferie.
• Geen bewegende onderdelen, lage onderhoudskosten

CONSTANTE KRACHT
Doordat er geen continu stroom door de elektrische spoelen stroomt, 
warmen elektro permanente magneten niet op, en blijft de kracht 
onverminderd constant. 
Dit in tegenstelling tot elektromagneten die continu stroom nodig hebben 
en wel opwarmen, met krachtverlies tot gevolg.

95% LAGER ENERGIEVERBRUIK
MAGBAT-elektro permanente magneten gebruiken slechts gedurende een 
paar seconden elektrische stroom om de polariteit van de magneetpolen 
om te draaien. Dit in tegenstelling tot elektromagneten die continu, 
gedurende het volledige hefproces, elektrische stroom verbruiken.

9 VEILIGHEIDSFUNCTIES

VEILIGHEIDSFACTOR 3 :1
Om veilig te heffen, dient 

rekening te worden gehouden 
met een mogelijke luchtspleet 
tussen het contactoppervlak 

van de magneet en het 
te heffen staal. Daarom 

worden alle onze magneten 
uitgevoerd met een minimale 

veiligheidsfactor van 3:1 
gemeten bij een luchtspleet 

van 0,4 mm. 

LANDINGSDETECTIE
Een inductieve 

naderingsschakelaar en 
bijhorende nok, bevestigd 
op de harpsluiting van de 
hijsketting, verhindert het 

accidenteel demagnetiseren in 
de lucht.

PICK-UP CYCLUS
Het heffen gebeurt in 2 fases, 

waarbij het werkstuk eerst 
wordt opgetild op een lagere, 

vooraf ingestelde kracht, 
onmiddellijk gevolgd door 

FULLMAG  (100% van de totale kracht) 

TWEE-KNOPPEN BEDIENING
Om de demagnetisatiecyclus 

te starten dienen 
achtereenvolgens 2 

knoppen (SAFE + DEMAG) 
te worden ingedrukt op de 

afstandsbediening.

LAMPENBLOK
De status van de magneet 

wordt visueel aangeduid via 
een goed zichtbare LED-

lampenblok. Enkel wanneer de 
groene lamp continu oplicht 

mag de last verplaatst worden!

 PICK-UP  FULLMAG
 DEMAG  ALARM

 

RADIOGRAFISCHE 
AFSTANDSBEDIENING

De bediening van de magneet 
gebeurt op een veilige afstand, 

zonder dat de operator in 
de buurt van de last dient te 

komen.

SPC-SYSTEEM (SYSTEM 
PERFORMANCE CHECK)

Het elektronische systeem 
monitort continu de goede 

werking van de traverse.
Elke abnormale situatie wordt 
onmiddellijk gerapporteerd, en 
via een foutcode aangeven op 

het hulpscherm.
Op die manier kunnen fouten 
onmiddellijk geanalyseerd- en 

opgelost worden.
DE MEEST VEILIGE 

HEFMAGNEET 
TER WERELD

I

IIIII IV PICK-UP
Very thin

Generated 
force 17%

I

IIIII IV PICK-UP
Medium/thin

Generated 
force 25%

I

IIIII IV PICK-UP
Medium/large

Generated 
force 35%

I

IIIII IV PICK-UP
Large

Generated 
force 55%

FULL - MAG
Always

Generated 
force 100%

1500

1570

1730

2100

2350

5 mm

6 mm

8 mm

12 mm

15 mm
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Versterkte lampenblok
ter indicatie van de status

van de magneet

Landings-
detectie-
systeem 
met inductieve 
naderings-
schakelaar
tegen accidenteel
demagnetiseren 
in de lucht

Oplaadbare
batterijgroep met
geïntegreerde oplader
230V/50Hz

Overzichtelijk 
controlepaneel voor PICK-UP, 

MAG, SAFE, DEMAG, 
selectie en krachtregeling

Radiografische
afstandsbediening

Elektro permanente 
magneetmodules,
elastisch opgehangen voor 
perfecte adaptie op het te 
heffen product.

SPC‐Systeem
met aanduiding van 

eventuele
systeemfouten

Steun voor
ketting en hijsring

Staalplaten en staalstrippen zijn vaak 
moeilijk te behandelen. Bij heffen met 

traditionele kettingen, stroppen en 
haken heeft de last neiging om door te 
buigen en te vervormen, waardoor het 
transporteren onstabiel en gevaarlijk 

wordt. Met de HBEPP- elektro permanente 
magneettraverses wordt de last gelijkmatig 

via de bovenkant opgetild, zonder 
vervorming of beschadiging van de last.

PICK-UP CYCLUS
In functie van de dikte van de staalplaat, 
kan de kracht worden ingesteld, zodat

gegarandeerd slechts 1 plaat wordt
opgetild.

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

SELECTIE MAGNEETMODULES
Afhankelijk van de afmetingen van het te 
heffen materiaal, kan via een 4-standen 
schakelaar een aantal corresponderende 
magneetmodules geselecteerd worden.

INNOVATIEVE 
BATTERIJTECHNOLOGIE

Omdat slechts een korte elektrische 
stroomimpuls nodig is om te magnetiseren 

en te demagnetiseren, kan met een volle 
batterij ruim 300 cycli uitgevoerd worden. 

De status van de batterij wordt continu 
gemeten en overzichtelijk weergegeven.



ONAFHANKELIJKE
SELECTIE VAN DE 

MAGNEETMODULES.
Volgens onderstaande grafische 

weergave kunnen een aantal 
magneetmodules geselecteerd 

worden in functie van de 
afmetingen van de staalplaat.

SERIE: HBEPP
HEFFEN VAN 

ENKELVOUDIGE STAALPLATEN

HBEPP-03

HBEPP-03

HBEPP-12

HBEPP-06

HBEPP-09

HBEPP-16

HBEPP-06

HBEPP-09

HBEPP-12

HBEPP-16

Product Gewicht 
(kg)

Batterij 
(VDC)

Lengte 
min - max (mm)

Breedte
min - max (mm)

Dikte
min (mm) SWL (kg)

EPM

Aantal

HBEPP-03-010 500 72 500 3000 500 1500 5 1000 4

HBEPP-06-030L* 1140 72 2000 6000 1200 2500 3 3000 8

HBEPP-06-030 950 72 500 6000 1200 2500 5 3000 6

HBEPP-06-060 950 72 500 6000 500 2500 5 6000 6

HBEPP-06-090 950 72 500 6000 500 2500 5 9000 6

HBEPP-09-080 1250 72 2500 9000 500 3000 5 8000 8

HBEPP-09-120 1750 72 2500 9000 500 3000 5 12000 8

HBEPP-12-050 1695 72 5000 12000 500 3000 5 5000 10

HBEPP-12-100 2010 72 5000 12000 500 3000 5 10000 10

HBEPP-12-180 2850 120 1700 12000 1000 3200 5 18000 16

HBEPP-16-200 4650 120 2000 16000 1500 3500 5 20000 16

HBEPP-16-250 4860 120 2000 16000 1500 3500 5 25000 16

*Speciaal voor dunne staalplaten

1520 4420

9520

6620

13210



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

MAGBAT-Europe is toonaangevend op het gebied van elektro permanente magneettechnologie, en richt zich 
op de ontwikkeling en productie van: magnetische snel-wisselsystemen voor matrijzen en gereedschappen, 
magnetische opspanplaten voor metaalbewerkingsmachines, industriële hefmagneten en klantgerichte 
magnetische oplossingen.

Met continu focus op R&D, bestaat onze filosofie erin een eerlijk win/win-beleid te voeren met onze klanten, 
een toegevoegde waarde te creëren voor werknemers, de voordelen voor onze klanten te vergroten, en een 
veilige werking als prioriteit aan te bieden.

De unieke voordelen van de MAGBAT-producten zijn: veiligheid, energiebesparing, hoge efficiëntie en 
milieuvriendelijkheid.

Onze producten worden gebruikt in diverse sectoren zoals: staalconstructie, machine constructie, 
scheepsbouw, staal-handel, spoorwegen- en rollend materieel, spuitgietbedrijven en diverse andere industrieën.

Wij houden ons strikt aan de eisen van de kwaliteitscertificeringsnorm ISO 9001: 2015.
Vanuit onze vestiging in Oudenaarde (BE) dragen wij zorg voor de verdeling, technische support en dienst na 
verkoop van onze producten.

Al deze argumenten maken van MAGBAT-Europe de meest betrouwbare partner van elektro permanente 
magnetische apparatuur voor industriële toepassingen.
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Wij behouden ons het recht om aanpassingen en technische verbeteringen
door te voeren.


