Vaculex TL

Produktinfo

Håndtering af sække med løst indhold
Vaculex vakuum slangeløfter – Vaculex TL, er et unikt
teknisk hjælpemiddel til løft, specielt designet til håndtering
af sække med løst indhold. Typiske kunder indenfor dette
segment er vaskerier, den kemiske industri, fødevareindustrien og andre områder, hvor der foretages jævnlige løft af
sække med løst indhold. Denne type gentagne løfteopgaver
er hårdt og krævende for kroppen og varige arbejdsskader
er hyppigt forekommende.
En investering i Vaculex TL er en lille, men ekstrem
effektiv måde at reducere sygefravær og revaliderings- omkostninger på. Derudover tiltrækker og fastholder den et
mere sikkert og sundt arbejdsklima samt gode medarbejdere.
Vaculex TL er den bedste investering, da vores
vakuum slangeløfter tilgodeser alle vitale faktorer.
Vaculex TL er fantastisk brugervenlig, og der kræves ingen
oplæring for at betjene den. Den er så let at håndtere, at
arbejdshastighed og produktivitet opretholdes eller i mange
tilfælde bliver øget, hvilket normalt er det modsatte, når
der bruges et løfteredskab.
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Ergonomisk
Mindre risiko for skader
Brugervenlig
Øger produktiviteten
Lav investeringsudgift
Lave vedligeholdelsesomkostninger

Håndtering af sække med løst indhold
Løkken laves ved at føre snoren igennem den sorte holder.
Løft i et af sækkens hjørner og træk løkken omkring hjørnet.
Brug den sorte holder til at stramme løkken. Brug “on/off”
knappen til at løfte sækken. Hvis sækken skal tømmes, løftes
sækken på hovedet med åbningen nedad. Sænk sækken ved at
trykke på”on/off” knappen igen. Hastigheden for den vertikale
bevægelse kan justeres.

Tekniske specifikationer
Løfteenhed

Slangeløfterens
længde 2,5 m

3m

4m

Total længde (excl. tovstrop) udstrakt

2700 mm

3200 mm

4200 mm

Total længde (excl. tovstrop) sammentrukket

980 mm

1120 mm

1410 mm

Vertikal bevægelse (løftehøjde)

1720 mm

2080 mm

2790 mm

Vægt komplet (med trykluftdrevet L100
eller L150 vakuumpumpe)

5.1 kg

5.5 kg

6.3 kg

Løftekapacitet, L100 pumpe, slangediameter Ø 100 mm

0-35 kg

0-35 kg

0-35 kg

Løftekapacitet, L150 pumpe, slangediameter Ø 120 mm

0-50 kg

0-50 kg

0-50 kg

Løfteslangens diameter

100 mm og 120 mm

100 mm og 120 mm

100 mm og 120 mm

Trykluftdrevet vakuum pumpe
(Ejektor pumpe)

Vaculex L100

Vaculex L150

Arbejdslufttryk

6 bar

6 bar

Luftforbrug, når pumpen kører 50% af tiden

225 liter/minut ved 6 bar

315 liter/minut ved 6 bar

Støjniveau 1 meter fra vakuumpumpen

60 - 65 dBA

60 - 65 dBA

Sænkehastighed TL100

Hastighed m/s

Hastighed m/s

Løftehastighed TL100

Max løftehastighed
Min løftehastighed

Max sænkehastighed
Min sænkehastighed

Løftehastighed TL120

Sænkehastighed TL120

Max løftehastighed
Min løftehastighed

Hastighed m/s

Last (kg)

Hastighed m/s

Last (kg)

Last (kg)

Max sænkehastighed
Min sænkehastighed

Last (kg)

Hvad står vi for1
Vaculex AB er førende producent på verdensmarkedet for
tekniske hjælpemidler til løft baseret på vakuumteknologi. Vores
mål er: at lette dit arbejde på en udelukkende fysisk måde – med
fokus på effektivitet, ergonomi og sikkerhed; og at gøre det lettere
for dig før, under og efter købet ved hjælp af dit kendskab, erfaring og positive måde at gribe det an på.
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