
Mechspace Pro är en pneumatisk momentupptagande manipulator för laster upp till 150 kg och ett 
moment upp till 1500 Nm. Mechspace Pro är lättmanövrerad och ger ergonomisk rörelsefrihet inom 
ett stort arbetsområde.  
 
Momentupptagningsförmånga ger fördelar  
Mechspace Pro finns i två modeller: en hängande och en pelarmonterad version. Dess momentupp-
tagningsförmåga ger stora fördelar vid komplex hantering av detaljer, och vid gripning och rotation 
av excentrisk last.  
 
God räckvidd och flexibilitet  
Mechspace Pro är det naturliga valet där lyftarens räckvidd är av stor betydelse, till exempel då ope-
ratören utför hantering under utskjutande tak, inne i fordon eller i andra svåråtkomliga arbetsområ-
den. Pelarmonterad Mechspace Pro 70P kan utrustas med mobil fotplatta, vilket gör den enkel att 
flytta till olika arbetsstationer med en gaffeltruck.  
 
Flera pneumatikvarianter  
Varje typ av hantering kräver sin pneumatiklösning. Mechspace Pro finns i flera pneumatikvarianter: 
utbalanserad med 1 eller 2 fasta laster, eller i pilotstyrt utförande för utbalansering av varierande 
laster.   
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Mechspace Pro finns i två modeller: en hängande och en pelarmonterad version, på bilden nedan 
ser ni den, pelarmonterad version.  
 
Pelarmonterad Mechspace Pro 70P kan utrustas med mobil fotplatta, vilket gör den enkel att flytta 
till olika arbetsstationer med en gaffeltruck.  
 
 

Mechspace - lättmanövrerad och smidig  

Tekniska data    70 / 70P   150 /150P  

Max last*  kg  70   150  

Max moment* Nm  500   1500 

Slaglängd  mm  900   1250  

Max egenvikt  kg  100/195  200/330 

Luftförbrukning In/cykel 8   16 

Arbetstryck  bar  5(4-7)   6(5-7) 

*Se belastningstabell 



Mechspace 

Belastningstabell  
Max last beror av inkommande arbetstryck enligt:   

Arbetstryck (bar)   4  5  5.5  6  7 

Max last (kg)  70/70P 50  60  65  70  70  

Max last (kg)  150/150P 100  150  150  150  150 

Belastningsdiagram   

Mechspace Pro kan arbeta med belastningar inom skuggat diagramområde för respektive modell.  
 
• Max moment M_max anges vid verktygsadaptern.  
• Max last m_max anges vid verktygsadaptern och inkluderar verktygsarm, gripverktyg samt hanteringsobjekt.  

Mechspace - lättmanövrerad och smidig  

Mechspace Pro finns i två modeller: en hängande och en pelarmonterad version. Nedan syns den 
hängande versionen. 
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Mechspace 

Produktegenskaper 

· Momentupptagande lyftmanipulator med utomordentlig räckvidd 

· Når in i svåråtkomliga utrymmen 

· Flera olika pneumatikvarianter för att matcha varje hantering 

· Förberedd för integrering med gripverktyg 

· Förlängda verktygarmar i standardutförande som tillbehör 

Pneumatik och belastning  

Utbalanserad 2-vikt  
Hantering av en utbalanserad last; med externt styrorgan väljs ”Last” eller ”Utan last”.  
 
Utbalanserad 3-vikt  
Hantering av två utbalanserade laster; med externt styrorgan väljs ”Last 1”, ”Last 2” eller ”Utan last. 

Sänkfunktion  
2-vikts-, 3-vikts- och pilotstyrd pneumatik kan väljas med sänkfunktion för en kontrollerad sänkrö-
relse. Funktionsvillkor konfigureras av kunden, och beror av den specifika applikationen.  
 
Automotive  
Pneumatikversionen automotive innebär att lasten växlas med bistabila ventiler, dvs lastväxlingen 
sker med impulssignaler.  

Mechspace - lättmanövrerad och smidig  


