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AirHandle AHC - utbalanserat lyft med både snabbhet och precision
Komplett vikarmskran som är runtomsvängande 360° för 80 kg last

AirHandle AHC lyfter med en lyftvajer som då ger en mjuk och följsam hantering. AHC är en komplett
vikarmskran där lyftrörelsen regleras med hjälp av det unika patenterade AirHandle manöverhandtaget där lyftrörelsen steglöst följer operatörens hand och kan köras från snabbt lyft till
smygkörning med precision.
Lyften kombineras ihop med olika verktyg t.ex. vakuum med sugkoppar, magneter eller

mekaniska lösningar. Gods i upplyft läge går även att ta direkt i objektet och lyfta och hantera upp/ner.
Vikarmen är försedd med pneumatisk broms som går in automatiskt när man släpper handtaget.
Gripdonen anpassar vi naturligtvis för det gods som ni ska hantera. Med det unika manöverhandtaget
kan gods enkelt lyftas snabbt eller sakta och utbalanserat med precision.
Komplett lyftsystem som drivs med tryckluft och styrelektronik för manövrering och styrning av gripdon, lastvakter och andra förreglingar som ger er en enkel och säker hantering.
Lyften drivs med tryckluft och har styrelektronik för manövrering och styrning av gripdon. Få rörliga

delar ger hög driftsäkerhet.
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AirHandle Gripdon
Pneumatiska, magnetiska eller mekaniska gripdon.
Vi anpassar mot det objekt som skall hanteras.

Fördelar
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AirHandle AHC - utbalanserat lyft med både snabbhet och precision

MÅTTSKISS
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Med det unika manöverhandtaget kan gods enkelt
lyftas med precision, snabbt eller sakta och
utbalanserat.
Vid det unika manöverhandtaget ﬁnns knappen med signallampan för
gripfunktionen. I kapslingen ﬁnns gripdonsventiler och luftutgångar samt ingång för
”GripOK” givaren.
Körningen kan göras med handtaget eller genom att lyfta direkt i godset i
utbalanserat läge, godset blir enkelt att hanteras.
Alla styrfunktioner för gripdonet ingår i AirHandle.
Då alla för reglingar och funktioner är inbyggda, så har lyften endast en knapp att
hålla reda på för att aktivera gripfunktionen och då kan man i upplyft läge inte ”råka”
att släppa godset.
Det gör det mycket enkelt, bekvämt och säkert för operatören att använda
AirHandle modell AHC.

SPECIFIKATIONER AHC-80
Maxlast - 80 kg
Lyftrörelse - 2000 mm

Armlängd - 3000 mm
Räckvidd - 360°
Drivtryck - 6 Bar
Elmatning - 1 fas 110-230VAC

Kontakta oss gärna så hittar vi rätt lösning till er!

