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EasyHand - ﬂexibel vakuumlyftare som är lättanvända och smidiga
Easyhand är en lätthanterlig och snabb vakuumlyftare med enhandsgrepp för laster upp till 55 kg.
Den manövreras enkelt och precist med höger eller vänster hand.
Lyft- och sänkfunktionen regleras smidigt via “glidhandtaget” vilket ger operatören bästa möjliga
känsla av kontroll och säkerhet.
Easyhand har som ingående standard, såväl inbyggd svivel som vinkelled för tilt 90°.
Funktionen “kick-oﬀ” medför att lasten lätt kan lossas via pistolgreppet. Lyftarens viloläge ställs
enkelt in via en justerskruv.
Easyhand ﬁnns i ett ﬂertal olika standardiserade utföranden. Monteras tillsammans i en svängkran
eller i ett traverssytem.

EasyHand - ﬁnns i tre olika varianter
·

Easyhand Pro™ - Flexibel med modulär design

·

EasyHand Pro Rapid™ - Lätthanterlig och mycket snabb

·

EasyHand M™ - Flexibel med modulär design

Vakuumlyft passar många produkter
Många olika typer av varor och förpackningar kan hanteras eﬀektivt med en vakuumlyftare och rätt
lyftdon. Material som trä, glas, sten, metall, kartong, papper och plast kan med vakuum lyftas säkert
och skonsamt utan märken på ytan.
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Easyhand Pro™ - smidig och med lyftkänsla med
enhandsgrepp för laster upp till 55 kg
Easyhand Pro™ är en ﬂexibel vakuumlyftare med modulär design för laster upp
till 55 kg. Den gör det enkelt och bekvämt att hantera alltifrån säckar och
kartonger till skivmaterial som glas och plåtar.
Enkel att anpassa tack vare ett stort sortiment av standardiserade gripdon och
tillbehör såsom svivel, vinkelled och snabbfästen är det enkelt att anpassa
lyftaren efter behov och önskemål.
Ergonomiskt handtag lyft- och sänkfunktionen regleras med ett ergonomiskt
utformat reglerhandtag. Med reglage på manöverhandtaget är det enkelt att
ställa in lyftarens viloläge i höjdled såväl med som utan last.
Energisnål och driftsäker lyftaren är konstruerad för att uppnå minimalt
läckage, vilket innebär både säkrad prestanda och låg energiförbrukning.

Maxlast - 55 kg

Tillbehör - Flera sugfötter och
vakuumok samt vinkelled och svivel

Grepp - enhandsgrepp med
ergonomiskt utformat handtag

Styrning - påverkat manöverreglage
lyfter last

Slagdiameter - 60 / 80 / 100 / 120

Vakuumkälla - elektrisk vakuumpump
eller pneumatisk ejektor

Ljudnivå (dB (A) - 62-72 / 52-62
Med ljudhuv

Objekt - för olika typer av hanteringsobjekt, kartonger, skivor, mindre säckar
etc
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Easyhand Pro Rapid™ - mycket snabb vakuumlyftare med
enhandsgrepp och för laster upp till 55 kg
Easyhand Pro Rapid™ är en lätthanterlig och mycket snabb vakuumlyftare med
enhandsgrepp. Lyftaren manövreras smidigt och precist med antingen höger eller
vänster hand, och lasten kan enkelt vridas och positioneras på önskat sätt.

För snabb hantering
Easyhand Pro Rapid™ är rekommenderad för applikationer som ställer krav på
snabb hantering av kartonger och förpackningar.
Flera utföranden lyftaren ﬁnns i ﬂera utföranden, från enkla raka lyft med sugkopp
i standardutförande till varianter med svivel och 90-graders tiltfunktion. Easyhand
Pro Rapid™ är utrustad med en snabbsläppfunktion, och dess huvudsakliga
tillämpning är snabb kartonghantering vid arbetsstationer inom logistik och
distribution.
Maxlast - 55 kg

Tillbehör - sugkopp för kartonghantering. Vinkelled och svivel

Grepp - enhandsgrepp med
ergonomiskt utformat handtag

Styrning - Manöverenhet med last stiger,
påverkat reglage sänker last. Snabbsläpp
släppfunktion för lossning av last

Slagdiameter - 80 / 100 / 120

Vakuumkälla - elektrisk vakuumpump
eller pneumatisk ejektor

Ljudnivå (dB (A) - 62-72 / 52-62
Med ljudhuv

Objekt - För speciﬁk tillämpning: snabb
kartonghantering vid arbetsstationer
inom logistik och distribution
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Easyhand M™ - modulär och anpassningsbar och
för laster upp till 55 kg
Easyhand M™ är en ﬂexibel vakuumlyftare med modulär design för laster
upp till 55 kg. Den gör det enkelt och bekvämt att hantera
alltifrån säckar och kartonger till skivmaterial som glas, plåtar och dörrar.

Enkel att anpassa tack vare ett stort sortiment av standardiserade gripdon
och tillbehör såsom svivel, vinkelled, snabbfästen, förlängda och ledade
handtag är det enkelt att anpassa denna vakuumlyft efter behov och önskemål.
Ergonomiskt handtag lyft- och sänkfunktionen regleras med ett
ergonomiskt utformat reglerhandtag. Med reglage på manöverhandtaget är
det enkelt att ställa in lyftarens viloläge i höjdled såväl med som utan last.
Finns i två varianter, rakt för styrning ovan godset samt ett förlängt för
styrning på avstånd från godset.
Energisnål och driftsäker lyftaren är konstruerad för att uppnå
minimalt läckage, vilket innebär både säkrad prestanda och låg energiförbrukning.

Maxlast - 55 kg

Tillbehör - Förlängt handtag, ledade
eller ej. Stor variation på verktyg. Vinkelled.

Grepp - kort ett förlängt enhandsgrepp

Styrning - påverkat manöverreglage
lyfter last

Slagdiameter - 60 / 80 / 100 / 120

Vakuumkälla - elektrisk vakuumpump
eller pneumatisk ejektor

Ljudnivå (dB (A) - 62-72 / 52-62
Med ljudhuv

Objekt - för olika typer av hanteringsobjekt, kartonger, skivor, säckar etc

Med reglage på manöverhandtaget är det enkelt att ställa in lyftarens viloläge i höjdled såväl med
som utan last.
Rätt inställd balansering ger också en möjlighet att släppa manöverhandtaget och med båda
händerna hantera lasten och Easyhand M™ i sidled.
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Ett urval standardtillbehör

Bälgsugkopp Ø150 / Ø200

Fast gripdon med

Vinkelled 90° med svivel

Snabbfäste

Gripdon med justerbara sugfötter

Bagagesugfot
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Verktyg

Några av våra övriga verktyg

Kontakta oss gärna, så hjälper vi er att hitta rätt lyfthjälpmedel.
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HT Lyftsystem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

