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AirHandle IR 100 - en intelligent lyft för montage i skensystem eller svängkran 

AirHandle IR 100 är en luftdriven lyftvajer som tillsammans med AirHandle styrning ger en mjuk och 
följsam hantering.  

Lyftrörelsen följer operatörens hand och kan smygköras med precision och fingertoppskänsla.  

Då handtaget inte används är lasten utbalanserad och kan enkelt höjas- och sänkas genom att hålla 
direkt i godset.  

AirHandle IR 100 är utrustad med en anti-jump-funktion, den bromsar okontrollerade lyft av  
verktyget. Bromsen eliminerar även överdriven acceleration uppåt vid tomgång. Airhandle IR 100 har 
få rörliga delar och detta ger en mycket hög driftsäkerhet. Då alla förreglingar och funktioner är in-
byggda, 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. Det gör det mycket enkelt, bekvämt och säkert för 
operatören att använda AirHandle IR 100.  

 
Lyften klarar last + gripdon upp till 100kg. 
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AirHandle IR 100 - en intuitiv lösning för god ergonomi och produktivitet 

AirHandle IR 100 lyften kan kombineras ihop med olika verktyg så som vakuumverktyg med  
sugkoppar, magneter eller mekaniska lösningar.  
 
Gripdonen anpassar vi naturligtvis för det gods som ni skall hantera. Nedan ser ni ett litet urval. 
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AirHandle IR 100 - robust tillförlitlig lyft för enkel montage i skensystem eller  

svängkran för kontinuerlig drift med minimalt underhåll 

AirHandle IR 100 har ett hölje av stål och  
konstruktionsplast. 

Den robusta designen av AirHandle IR 100 ger dig 
kontinuerlig arbetscykel med minimalt underhåll.  

Den kräver låg luftförbrukning vilket innebär låga 
energikostnader. 

Ren, oljefridrift vilket gör den idealisk för livs-
medelsbearbetning och ren tillverkningsmiljöer. 

Optimal manövrerbarhet via handtag eller direkt på  
godset när den väl har lyfts- och stabiliserats. 

Få flexibilitet, med ultralåg luftförbrukning, ren oljefridrift.  

Manöverhandtaget - optimal kontroll och ergonomi 
Alla styrfunktioner för gripdonet ingår. 

Lyftrörelsen regleras med hjälp av ett handtag som känner av vilken hastighet man 
önskar att lyfta i. Alla förreglingar och funktioner är inbyggda, så har lyften endast en 
knapp att hålla reda på för att aktivera gripfunktionen. Detta gör det mycket enkelt, 
bekvämt och säkert för operatören att använda AirHandle IR 100.  
Det går bra att hålla i godset och lyfta det upp och ner, helt viktlöst. 
Vid handtaget finns knappar med signal-LED för gripfunktionen. I en kapsling finns 
gripdonsventiler och luftutgångar samt ingång för "GripOk"-givare. Under handtaget 
kan gripdonet enkelt monteras med ett snabbfäste.  

Säkerhet 
Innebär att om din last av misstag tappas stoppar en fjäderbelastad broms automatiskt den snabba 
uppåtgående kabelrörelsen. Om lufttillförseln någon gång avbryts kommer enheten att hålla lasten i 
upphängt läge. Lasten som lyfts får aldrig överskrida enhetens maximala nominella kapacitet vid ett 
givet lufttryck, vilket ger ett inneboende överbelastningsskydd. 
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AirHandle IR 100 - en intuitiv lösning för god ergonomi och produktivitet Verktyg Några av våra övriga verktyg 

Produkter Några av våra övriga produkter 

Kontakta oss gärna så hjälper vi er att hitta rätt utrustning! 


