Vaculex TP

Produkt info
• Særdeles hurtig
• Ergonomisk
• Sikker
• Brugervenlig
• Let og fleksibel
• Øger produktivitet
• Færre skader på
pakker
• Lille investering

Express Parcel Handling
Vaculex TP – er en helt ny unik vakuumløfter
specielt designet til hurtig håndtering af pakkegods.
Den er særdeles alsidig og kan håndtere pakker i forskellig størrelse, form og vægt. Pakker fastgøres fra
enhver side. Rotér enten vakuumløfteren eller lasten
360º for at tilpasse.
Hurtige løft i dårlige arbejdsstillinger kræver
ikke tunge vægte for at forårsage smerte og overanstrengelse. Vaculex TP er meget brugervenlig og det
kræver ingen uddannelse for at bruge løfteren. Den
er så let og nem at håndtere, at arbejdshastighed og
produktivitet opretholdes og i mange tilfælde bliver
øget, hvilket normalt er det modsatte, når der anvendes hjælpemidler til løft.
Typiske kunder indenfor dette område er logistik, transport, lagre, postordrevirksomheder og andre
virksomheder med hyppige og hurtige løfteopgaver.

Tilpasning til højre- eller
venstrehåndede
personer
Udløserknappen kobles fra og
indsættes i forankringspunktet
på den modsatte side, afhængig af om operatøren er højreeller venstrehåndet. Alt sammen
på få sekunder.

Kontrolhåndtag
Fastgør sugekoppen til lasten.
Når trykket på kontrolhåndtaget formindskes, løftes lasten. Sænk løfteren ved at øge
trykket på kontrolhåndtaget.
Uden last løftes vakuumløfteren til dens forhåndsfastsatte
balancepunkt.

Rotering af lasten
Hele kontrolenheden kan
rotere med lasten. Hvis lasten
skal drejes ned i et snævert
område, roteres lasten, mens
kontrolenheden forbliver i
samme position.

Gripevinkler
Lasten kan fastgøres fra enhver
side. Når der fastgøres fra
siden, skal sugekoppen vende
fremad.

Udløserknap
Tryk på udløserknappen og
lasten bliver frigjort. Dette
kan anvendes, når du ikke vil
vente på, at pakken når fast
underlag.

Frigør lasten med
kontrol-håndtaget
Når kontrolhåndtaget er presset
helt i bund vil lasten blive
frigjort, når den har fået fast
underlag.

Tekniske specifikationer
Løfteenhed
2926 mm

Total længde sammentrukket, se billede - A min

1206 mm

Lodret bevægelse (løftehøjde), , se billede - B

1720 mm

Totalvægt (pumpens vægt er ikke inkluderet)

5.7 kg/12.6 pund

Totalvægt (med monteret vakuumpumpe L150)

8.3 kg/0.77 pund

Anbefalede vægte for papkasser

0-35 kg/0-77 pund

Anbefalede vægte for ikke-porøse overflader

0-45 kg/0-99 pund

Indsugningsbælgens diameter

150 mm

Sikkerhedsfaktor (sugekraft kontra løftekraft)

2.3 gange

Løfteslangens diameter

100 mm

Støjniveau 1 meter fra manøvrehåndtag

802: 54-65 dBA/902: 54-65 dBA/L150:
60-65 dBA

B

A max

A min

Total længde udstrakt, se billede - A max

Elektrisk pumpe Vaculex 802
monteret i lyddæmpningskasse (billede 1)		
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802: 1.25 kW 50 Hz, 1.5 kW 60 Hz
902: 2.4 kW 50 Hz/3.0 kW 60 Hz

Størrelse (monteret i lyddæmpningskasse) h*b*d

540*815*515 mm

Vægt

76 kg

Støjniveau 1 meter fra lyddæmpningskasse

902:63 dBA 802:54 dBA

Trykluftdrevet vakuum pumpe
(ejektor pumpe) Vaculex L150 (billede 2)
Arbejdslufttryk

6 bar

Luftforbrug

630 liter/minut ved 6 bar

Støjniveau 1 meter fra vakuumpumpe

65 dBA

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
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Billede 2

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.

www.vaculex.com

