
MobiArm - den flexibla och mobila vikarmskranen 

Ergonomisk lyfthantering som lätt går att flytta med en palldragare 
 
MobiArm - kan anpassas efter varje enskild arbetsplats. 
Har en räckvidd på upp till 4 meter och en höj- och sänkbar golvpelare. Välj till en mobil fotplatta och du 
kan enkelt flytta runt MobiArm mellan olika arbetsstationer, med endast en manuell palltruck. 
MobiArm kan byggas samman med valfritt lyftgripdon. Den är modulbyggd vilket gör det enkelt att  
anpassa den efter varje enskilt behov.  
 
Den kan levereras i en rad olika utföranden och installeras på flera sätt. 
• På en mobil basplatta  
• Bultas fast direkt i golvet  
• Fästas på en vägg  
• Installeras på en pelare med fast torn  
• Monteras på en pelare med justerbart torn  
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MobiArm - flyttas enkelt vid behov 

• Ergonomisk och flexibel materialhantering  
• Enkelt byte mellan olika lyftdon  
• Integrerad kombinerad parkerings- och vandringsbroms  
• Elförzinkat och underhållsfritt utförande  
• Flera tillval för el- och pneumatikmatning  
• Lyfter upp till 125 kg med en två meters arm 
• Lyfter upp till 50 kg med en fyra meters arm 
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Fördelar 

MobiArm är utrustad med en ledad svängarm med längder mellan 2 och 4 meter. Armen är kullagrad 
och har låg friktion, vilket gör den mycket smidig och lättanvänd. Inner- och ytterarm kan låsas mot 
varandra, detta är ett tillbehör och innerarmen kan även låsas mot pelaren, även detta är ett tillbehör. 
 
Den inre armen har en inre broms som tillbehör, vilken fungerar både som parkeringsbroms och som  
justering för att hindra armen från att ”vandra” när denna ställs i ett visst läge. Som tillval finns även en 
rotationsbegränsning för en perfekt anpassning av arbetsområdet till varje hantering.  
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