
HT Vakuumgripdon - för smidig hantering av skivmaterial 
Från stående till liggande eller tvärtom 
Vakuumgripdon i olika utförande storlekar och modeller.  

För placering i telfer. 

HT Vakuumgripdon lämpligt för både vertikal och horisontell hantering. Det kan förses med en tilt 
för att kunna hämta och lämna både horisontellt och vertikalt. Vi kan även tillverka vakuumgripdonet 
så att man tiltar i sidled. Gripdonet har tryckluftscylindrar, detta gör det möjligt att stanna godset i 
den vinkel som önskas.  

Beroende på ejektor och sugkoppar, så hanteras både täta och genomsläppliga produkter. 

Vakuumgripdonet är tryckluftsdrivet och för placering i en telfer, endast en tryckluftsslang kopplas 
in. Cylindrarna möjliggör att kunna stanna i den vinkeln som du önskar. 
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Gripdonet kundanpassas för godset som skall hanteras. Gripdonet kan vi bygga mycket kompakt, 
vilket gör det lätt att hantera.  
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Verktyg Några av våra övriga verktyg HT vakuumgripdon - anpassas efter de gods som skall hanteras 
Vakuumgripdonet tillverkar vi i olika utförande storlekar och modeller 
 

Här för horisontell hantering. 
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HT vakuumgripdon - tillverkar vi själva och kundanpassar 
Vakuumgripdonet tillverkar vi i olika utförande storlekar och modeller 
 

Här några gripdon för vertikal hantering. 
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Hanterar ert gods, horisontellt och/eller vertikalt, gripdonet tiltar enkelt, effektivt och smidigt  
materialet från liggande till stående eller tvärtom. Vakuumgripdonet kan förses med jämnvikts 
funktion, vilket möjliggör att vrida runt tungpunkten på ett enkelt sätt. På så sätt blir det lika enkelt 
att vrida godset från vertikalt till horisontellt läge, som åt andra hållet. 

HT vakuumgripdon för hantering av skivor, plåtar, glasrutor och trä m.m.  

Från stående till liggande och/eller tvärtom. För placering i telfer. 

Gripdonet är helt pneumatiskt. Både sugfunktionen och tiltfunktionen. 

Kontakta oss gärna, så hjälper vi er att hitta rätt lyfthjälpmedel. 
 

HT Lyftsystem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.  


