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Mechline Pro Crane 

· Kan anpassas till varje arbetsplats. 

· Räckvidd upp till 4 meter. 

· Höj– och sänkbar golvpelare. 

· Luftmatning till hanteringsverktyg integrerad i lyftarmen. 

· Smidig och lättmanövrerad hantering. 

· Ett flertal olika pneumatikonfigurationer. 

· Med eller utan mobil fotplatta. 

Mobil vikarmskram med integrerad pneumatisk balanslyftare 



Mechline Pro Crane  
Mobil vikarmskram med integrerad pneumatisk balanslyftare 

Mechline Pro Crane är anpassningsbar och ergonomisk lyftlösning för en utbalanserad hantering av 
allehanda objekt. Mechline Pro Crane består av en smidig mobil vikarmskran med en pneumatisk 
balanslyftare Mechline Pro komplett integrerad i kranens svängarm. 
Mechline Pro Crane kan anpassas efter varje enskild arbetsplats, med räckvidd på upp till 4 meter, 
och en höj- och sänkbar golvpelare. Välj till en mobil fotplatta och du kan enkelt flytta Mechline Pro 
Crane mellan olika arbetsstationer – och det räcker med endast en manuell palltruck. 
Luftmatningen är integrerad i lyftarmen och möjliggör luftmatning till ett kundanpassat pneuma-
tiskt hanteringsverktyg. Utförandet är elförzinkat och underhållsfritt, och precis som grundlyftaren 
Mechline Pro kan ett flertal olika pneumatikonfigurationer erbjudas. 
  
 
Lyften kan även fås med den mer avancerade AirHandle styrningen, se info på vår hemsida:  
https://lyftsystem.se/https-lyftsystem-se-airhandle-balanslyft/ 
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Mechline Pro Crane 
 
 
Produktegenskaper 

· Operatören hanterar lasten helt utbalanserat 

· För smidig ergonomisk lyfthantering 

· Intuitiva lyft av laster upp till 50 kg 

· Flytta mellan arbetsstationer med manuell palltruck 

· Elförzinkat och underhållsfritt utförande 

· Slitstark lyftvajer för upp till 300 000 arbetscykler 

· Anpassad för pneumatiskt eller mekaniskt lyftverktyg 

· Integrerad luftmatning till lyftverktyg 

· 2-vikts / 3-vikts pneumatik eller direktstyrd med snabhandtag 
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HT Lyftsystem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.  
 

Med Mechline Pro Crane kan de laster som lyfts hanteras helt utbalanserat, det vill säga när  
operatören släpper kranen med last ska lasten varken höjas eller sänkas utan stanna kvar i samma 
position som när den släpptes. Mechline Pro Crane kan vara utrustad så att två olika lastvikter 
(lyftverktygets egenvikt plus en lastvikt) eller tre olika lastvikter (lyftverktygets egenvikt plus två olika 
lastvikter) kan hanteras utbalanserat. Lastvikterna ställs lätt in med hjälp av precisionsregulatorer på 
pneumatikskåpet. Mechline Pro Crane kan som alternativ utrustas med direktstyrning via ett snabb-
handtag. Lasten kan då höjas och sänkas obehindrat med hjälp av lasthandtaget. I detta fall  
utbalanseras inte lasten. Mechline Pro Crane är utrustad med en justerbar anti-jump-funktion vilken 
låser lyftrörelsen vid okontrollerade lyft, t.ex. om lasten tappas.  

Mechline Pro Crane 
Vikarmskram med integrerad pneumatisk balanslyftare 
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