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Kasseløfter

VacuMyggen er et grundigt
gennemprøvet system, som
opfylder højeste standarder for
funktionalitet og sikkerhed.
Sugefoden holder lasten sikkert
på plads, indtil det har nået
gulvet. Luften er kanaliseret
gennem et filter og en luftslange fra en løfteslange som
er monteret med en sugefod.
Løfteslangen er ophængt på
en svivel og kan betjenes i 360
grader. Undertrykket inde i
løfteslangen reguleres med et
manøvrehåndtag.
Når vakuumet stiger i løfteslangen trækkes den tilbage
og løfter lasten. Når vakuumet
falder i slangen strækker den
sig og sænker lasten.

Strømafbrydelser medfører ikke
problemer med sikkerheden.
I tilfælde af et udfald , lukker en
sikkerhedsventil ned, og lasten
sænkes forsigtigt til gulvet
under fuldstændig kontrol. En
investering i en VacuMyggen
vakuumløfter betaler sig selv.
Systemet er nemt at installere
og tilpasse til de krav, der stilles
i de forskellige brancher.
Kontakt venligst TAWI eller din
VacuMyggen forhandler for
mere info.

TAWI fremstiller produkter specielt designet til at spare knæ, ryg og skuldre fra skader og
langsigtede problemer som følge af gentagen manuel håndtering.
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1. Fleksibelt, forlænget håndtag vender ”over-the
shoulder” - løft til ergonomisk løft.

2. Fødevareindustrien har brugt vakuum løftere til at håndtere kasser i koldtområder i mange år.
4. Store kasser i den mekaniske
industri løftes nemt med
VacuMyggen

3. Dobbelt kasseløfter, særlig sugefod 2699.

VACUUMLØFTER Kasseløfter VacuMyggen model VM100-VM300
Håndtag VM100-VM230: bøjet, forlænget håndtag
VM250-VM300: Forlænget håndtag
Løfteslange
Ø100-300 mm
Drejelig funktion
Integreret top swivel
Løftehastighed
Ca 1 m/s
Løftehøjde
Mellem 1500-1800 mm
VM100 kapacitet max 30 kg * Art nr. 631250 *
VM120 kapacitet max 40 kg * Art nr. 632250 *
VM140 kapacitet max 50 kg * Art nr. 634250 *
VM160 kapacitet max 60 kg ** Art nr 616250 **
VM180 kapacitet max 80 kg ** Art nr 618250 **
VM200 kapacitet max 100 kg ** Art nr 620250 **
VM230 kapacitet max 120 kg ** Art nr 623250 **
VM250 kapacitet max 160 kg ** Art nr 625200 **
VM300 kapacitet max 270 kg ** Art nr 650200 **
VAKUUMPUMPE SA320 / 2 art nr. 610953 2,2 kW, 3-faset 50 Hz* VAKUUMPUMPE
SA350 / 2 art nr. 610963 3,0 kW, 3-faset 50 Hz**
Luftslange Ø38 mm L: 10 m nr. 630905 (for vakuump. SA320 / 2)
Luftslange Ø52 mm L: 10 m nr. 610905 (for vakuump. SA350 / 2)
Luftfilter art nr 610931
Sugefod:
se ovenstående eksempler, et stort udvalg af egnede fødder er til rådighet
Støjdæmpningskasse til vakuumpumpe (valgfri) Art nr 666600
(Svingarm eller kransystem er ikke inkluderet)

TAWI Danmark A/S
Arresøvej 7, 8240 Risskov
Tel: 86 17 22 66 ●
mail@tawidanmark.dk

