Magnetiska gripdon med Bal-Trol
Våra magnetiska gripdon är speciellt utformade för hantering
av magnetiska material. De är utvecklade för att användas i
kombination med Bal-Trols tryckluftsdrivna lyftcylinder.

Gör livet lättare med Bal-Trols magnetiska gripdon
- 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

Magnetiska gripdon med Bal-Trol
Det magnetiska gripdonet lyfter
...gear wheel blank... från pall till
machining station. Viktlös
hantering.
Lifts All ref 1595

1595

Det magnetiska gripdonet
lyfter alla platta eller lätt
böjda magnetiska stål- eller
järnföremål. Ergonomisk
Speed Handle-kontroll för
upp och ned.
Lifts All ref 1565-2

1565-2

Det magnetiska gripdonet lyfter ett
stålrör. Speed Handle-kontroll för
upp och ned.
Lifts All ref 1846

1846

Alla magnetiska gripdon är
pneumatiskt drivna.

Magnetiskt gripdon med
justerbara magneter.
Ergonomisk Speed Handlekontroll för upp och ned.
Lifts All ref 1936

1936

Magnetiskt gripdon för omarbetning
av granater. Speed Handle-kontroll
för upp och ned. Automatisk
kompensering vid förändring av
tyngdpunkt. 90° tilt upp och ned och
rotation 180°.
Lifts All ref 1577

1577

Magnetiskt gripdon för
omarbetning av granater.
Speed Handle-kontroll för
upp och ned. Automatisk
kompensering vid
förändring av tyngdpunkt.
90° tilt upp och ned.
Lifts All ref 1576

1576

Magnetiska gripdon med Bal-Trol
Förstasidan:
Magnetiskt gripdon för olika ståloch järndelar. Exempelvis spik,
skruv, bultar och muttrar.
Ergonomisk Speed Handlekontroll för upp och ned.
Lifts All ref 1266
1266

Lösningarna som beskrivits ovan har utvecklats speciellt för
hantering av magnetiska material. Magneterna är permanenta
Neodym-magneter med extremt stark hållkraft. De drivs av
pneumatiska cylindrar - ingen elektricitet behövs. Ingen överbliven
magnetism.
- Lyftkapacitet på 140 kg (säkerhetsfaktor 2) för rena, plana
järnytor med minst 10 millimeters tjocklek. Kontaktyta 75 x 60 mm.
- Dessa lösningar är exempel på standard- och semistandardlösningar som är vitt uppskattade av Lifts Alls kunder.
- Lifts Alls gripdon är designade för maximal säkerhet och
ergonomi.

