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AirHandle Mechline - för en viktlös hantering!  

En smart och smidig pneumatisk balanslyftare som lyfter med en lyftvajer 

AirHandle Mechline är mycket användarvänlig balanslyft som har en inbyggd automatiskt  
utbalansering, där lyftrörelsen följer operatörens hand. Oavsett vikten på godset kan det förflyttas 
steglöst i valfri riktning och hastighet. Detta innebär en mycket enkel och intuitiv hantering när 
minsta handrörelse besvaras av lyftredskapet.  
 
Lyftfunktion och gripdon kontrolleras av ett elektriskt styrsystem, via detta kort kan ett antal  
parametrar ställas in. Parametrar som anpassas till det aktuellt gripdonet och lyftsituationen. 
 
AirHandle Mechline har inbyggda säkerhets- och kontrollfunktioner för säker och enkel hantering,  
b.la. en funktion som förhindrar att godset kan lossas felaktigt eller tappas. Detta gör AirHandle 
Mechline till en mycket säker, högkvalitativ och effektiv lyftutrustning.   

Få rörliga delar ger dessutom en hög driftsäkerhet.  
 
Lyftaren monteras med fördel i ett skensystem eller svängkran och hanterar gods upp till 40 kg.   
Lyfter sker med en slitstark lyftvajer, vilket ger en mjuk och mycket följsam hantering.  

Fördelar 



AirHandle Mechline en ergonomisk balanslyftare med lyftvajer 
För pneumatiska, magnetiska eller mekaniska gripdon  
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Det är fullt möjligt och enkelt att ändra gripdon till lyften utan att behöva omkopplingar och tillägg av  
komponenter. Om lyften ursprungligen kanske köptes för att användas med en enklare lyftkrok kan 
den i framtiden utrustas med t.ex. ett avancerat gripdon med vakuum och friblåsfunktioner. Några 
minuters justering av lyftens parametrar är allt vad som behövs.  

Under handtaget med vår smarta snabbkoppling monterar man och/eller byter man enkelt gripdon. 
Vid svivelns verktygsinfästning integreras med fördel ett pneumatiskt gripverktyg och dess  
kontrolldon.  

Lyftverktygen anpassar vi naturligtvis för det gods som skall hanteras.  
Nedan ett urval av våra anpassade verktyg. 



Manöverhandtaget - är ett unikt patenterat handtaget 
Följer din hands rörelse i önskad hastighet detta ger dig en unik, enkel 
och mycket pålitlig kontroll över din hantering 
 

I balanserat läge, när manöverhandtaget inte används är lasten utbalanserad.  
I utbalanserat läge kan man hålla direkt i godset och hantera detta helt vikt-
löst.  
Ett otroligt smidigt sätt att hantera godset på, lasten kan köras steglöst, från 
sakta med precision eller med en hög hastighet.  

 

Manöverhandtaget kopplas till lyftens lyftvajer, luftslang och signalkabel.  

Då alla förreglingar 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.  
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Verktyg Några av våra övriga verktyg 

Produkter Några av våra övriga produkter 

Kontakta oss så hjälper vi er gärna till rätt hanteringslösning! 

Maxlast - 40 kg 
Lyfthastighet - Upp till 700mm/sek 
Rotation - 0 - 360° 
Max egenvikt - 15 kg 

Specifikationer AirHandle Mechline 

 
Luftdriven lyftvajer detta ger en mjuk och följsam  
hantering utan motorer och olja. 

Få rörliga delar detta ger en hög driftsäkerhet. 

Snabb och lättmanövrerad och där lyftrörelsen följer 
operatörens hand. Kan smygköras med precision. När 
handtaget inte används är lasten utbalanserad och kan 
enkelt höjas- och sänkas genom att hålla direkt i godset. 

Enkelt att ansluta och byta gripdon och konfigurationer 
detta görs under manöverhandtaget och med säkerhets-
funktioner som förhindrar att godset lossas felaktigt. 

Fördelar 


