Alla combigripdon är
pneumatiskt drivna.

Gripdonen
Det finns standardcombigripdon, med 1-8 sugkoppar och en lyftkrok.
Gripdonen tillverkas vid order, vilket ger kunden frihet att beställa gripdon
som exakt passar hans behov. För maxlast, se nästa sida.

Maxlast standard kartong/lufttätt material.
Säkerhetsfaktor 2. Andra lösningar och
sugkoppar vid förfrågan.

Combigripdon med Bal-Trol
Combigripdonet är speciellt anpassat
för arbetsplatser där lådor och annat av
olika storlekar hanteras. Att byta
vakuumgripdonet tar bara ett par
sekunder.
Det finns tillgängligt i två versioner; en
med maxlast 100 kg och en för 350 kg.

Huvudenheten
Combigripdonets huvudenhet.
Ref nr SH-1697-combi max 100 kg
Ref nr SH-1697-combi-3 max 350 kg
Huvudenheten innehåller en
tryckluftsdriven vakuumpump, en
vakuummätare och snabbkopplingar för
de utbytbara vakuumgripdonen.
Svängbar Speed handle-kontroll.

Combigripdon med Bal-Trol
Vårt combigripdon är avsett för användning i kombination
med Bal-Trols tryckluftsdrivna cylinder. Det består av en
huvudenhet med utbytbara vakuumgripdon.

Gör livet lättare med Bal-Trol combigripdon
- drivs med tryckluft
- låg egenvikt
- enkel montering
- skräddarsydd för unika lyftbehov
- lätta att använda, tystgående
- mjuka rörelser, steglöst inställbar hastighet
- CE-märkta, ergonomiskt utformade gripdon

Combigripdon med Bal-Trol
Maxlast för gripdonen
Antal vakuumkoppar

Ø 75

1

Ø 110

Ø 150

Ø 238

N
kartong 12 kg
lufttätt 21 kg

O
kartong 25 kg
lufttätt 42 kg

lufttätt 95 kg

M

G

lufttätt 84 kg

lufttätt 190 kg

2

K
kartong 12 kg
lufttätt 20 kg

L
kartong 24 kg
lufttätt 42 kg

3

H
kartong 18 kg
lufttätt 30 kg

I
kartong 36 kg
lufttätt 61 kg

4

A
kartong 24 kg
lufttätt 40 kg

B
kartong 48 kg
lufttätt 84 kg

lufttätt 170 kg

5

P
kartong 30 kg
lufttätt 50 kg

Q

R

lufttätt 105 kg

lufttätt 212 kg

6

T
S
kartong 36 kg kartong 72 kg
lufttätt 60 kg lufttätt 126 kg

8

V
kartong 48 kg
lufttätt 80 kg

F

J
lufttätt 168 kg
E

U
lufttätt 255 kg

X

Y

lufttätt168 kg

lufttätt 340 kg

Tillval: ledat handtag för ökad frihet vid vertikala rörelser.
- Lifts Alls gripdon är designade för maximal säkerhet
och ergonomi.

