
AirHandle AHR - Luftdriven lyftvajer ger mjuk och följsam hantering 

Enkel att montera i skensystem eller kran 

AirHandle AHR är en snabb och lättmanövrerad balanslyft, för laster upp till 60 kg. Då handtaget 
inte används är lasten utbalanserad och kan enkelt höjas- och sänkas genom att hålla direkt i  
godset.  Reagerar snabbt och kan köras steglöst från snabbt lyft till smygkörning med precision.   
 
Enkel anslutning av olika gripdon under manöverhandtaget med säkerhetsfunktioner som  
förhindrar att gods lossas felaktigt.  
 
Lyftrörelsen följer operatörens hand. Få rörliga delar ger hög driftsäkerhet.  

Lyften regleras med hjälp av det unika patenterade AirHandle manöverhandtaget. Lyften kombine-
ras ihop med olika verktyg t.ex. vakuum med sugkoppar, magneter eller mekaniska lösningar.  
Lyften har 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 AHR.  
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AirHandle AHR - utbalanserad lyft för montage i skensystem 
eller kran 
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AirHandle är en luftdriven lyftutrustning med elektronisk styrning. Man kan köra lyften steglöst, 
snabbt vid förflyttning och sakta med precision när det önskas.  
 
Allt med en lätt följsam rörelse av handen. Då manöverhandtaget inte används är godset i lyften  
utbalanserat och kan enkelt föras upp och ner. Manöverhandtaget har enkel anslutning för olika 
gripdon. Inbyggda säkerhetsfunktioner som förhindrar att hanterat gods kan lossas felaktigt. 

AHR placerad i mobil vikarmskran. AirHandle AHR placerad i ett skensystem. 

Lyftfunktion och gripdon kontrolleras av styrelektronik. Ett antal parametrar kan ställas in och  
justeras till det aktuella gripdonet och det som skall hanteras. Detta innebär att en AirHandle redan i 
sitt grundutförande har alla säkerhets– och kontrollfunktioner som behövs för säker och enkel  
hantering. Inställningar kan göras för upp till fyra olika verktyg, inställningarna anpassas till de olika 
verk-tygens egenskaper. Lyft– och sänkhastigheten kan justeras till den aktuella applikationen, för 
handtagskörning samt för körning i balansläge.  



AirHandle Gripdon 
Pneumatiska, magnetiska eller mekaniska gripdon, anpassade mot det objekt som skall  

hanteras.  
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Fördelar 



Maxlast - 40 kg / 60 kg 

Lyftrörelse - 1920 / 1600 mm  
 

Drivtryck - 6 Bar 

Elmatning - 1 fas 110-230VAC 

SPECIFIKATIONER AHR-40 / AHR-60 
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MÅTTSKISS 


