WORLD-CLASS LIFTING SOLUTIONS

EASYCRANE™

Flexibel vikarmskran med
integrerad vakuumlyftare
Easycrane är en komplett fristående lyftanordning
för snabba och smidiga lyft. Med en generös
räckvidd och en höj- och sänkbar golvpelare, är
den anpassningsbar till de flesta arbetsplatser.
Välj till en mobil fotplatta och du kan flytta
Easycrane med en enkel manuell palltruck mellan
olika arbetsstationer.

MECHLINE PRO CRANE ger dig:
EASYCRANE ger•dig
mångalyft
fördelar!
Intuitiva
av laster upp till 50 kg

•

Snabba och•smidiga
lyft av
laster upp till 45 kg
Luftmatning
till hanteringsverktyg
integrerad

•

Med mobil fotplatta krävs ingen installation

•

Last kan greppas horisontalt och vertikalt och roteras fritt

•

Ett stort urval av olika sugkoppar och vakuumok

•

Snabbfäste för
enkelt
av sugkopp
1
300
000 byte
arbetscykler

i lyftarmen

• Smidig och lättmanövrerad

• Elförzinkat och underhållsfritt utförande

• Slitstark lyftvajer som kan användas i upp till

• Flertal olika pneumatikonfigurationer
VANLIGA HANTERINGSOBJEKT:
VANLIGA HANTERINGSOBJEKT:

Kartonger, säckar, skivor, tunnor, lådor, möbler med mera ...

• lättare detaljer inom monterings- och
tillverkningsindustrin
• materialhantering vid transport- och rullband
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Allmänt
Max. last svängkran

[kg]

50

Max. last vakuumlyftare

[kg]

5-45

Arbetsområde

[mm]

2000 - 4000

1.

Sugkopp

8.

Filter

2.

Vakuumslang

9.

Elanslutning (400V, 16A)

3.

Inre arm

10. Mobil fotpatta

4.

Rotationsbegränsare

11.

5.

Inre arm

12. Vakuumpump

6.

Inre broms

13a. Parkering sugkopp, version a

7.

Justerbart torn

13b. Parkering sugkopp, version b

Strömbrytare

HANTERING MED EASYCRANE
Easycrane är en komplett lyftanordning avsedd för lyft av laster upp till
45 kg. Kranen är utrustad med en vakuumlyftare som är ansluten till en
vakuumpump, placerad på ett stativ vid sidan av kranen.
Easycrane är extremt mångsidig och hanterar enkelt laster med olika
storlek, form och vikt. Lasten kan gripas både horisontalt och vertikalt,
och roteras fritt.
Easycrane är intuitiv och enkel att använda och ökar i många fall
arbetshastighet och produktivitet, samtidigt som användaren skyddas
från belastningsskador.
Kranens torn är justerbart i höjdled och kan antingen monteras på en
mobil fotplatta eller fästas direkt i golvet med expanderbult.

och yttre arm kan dessutom fås i två olika utföranden. En variant där
vakuumslangen har en bestämd längd och en för lokaler med låg
takhöjd, där vakuumslangen löper över ett hjul och dras ut eller rullas
upp beroende på last.
På den inre armen finns en parkeringsbroms som kan användas för att
hindra armen från att ”vandra” ur position. Mellan den inre och yttre
armen sitter två rotationsbegränsare som begränsar den yttre armens
rotationsvinkel.
Flera olika varianter av sugkoppar och vakuumok finns att välja på.
Som tillbehör finns även parkeringsplats att hänga vakuumsugkoppen
då lyftaren fortfarande är i drift.

Easycrane har en inre och en yttre arm vilka kan låsas mot varandra
och mot pelaren. Både inre och yttre arm kan fås i tre olika längder
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