Att lyfta rullar med Bal-Trol
Våra rullyftar är speciellt utformade för att lyfta rullar av olika sorter
och former. De är utvecklade för att användas i kombination med
Bal-Trols tryckluftsdrivna lyftcylinder.

Gör livet lättare med Bal-Trol rullyftar
- 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

Att lyfta rullar med Bal-Trol

1877

Det mekaniska gripdonet
hanterar trådrullen. Tiltfunktion
90° upp och ned. Automatisk
kompensering vid förändrad
tyngdpunkt. Ledat handtag för
bekvämlighet i höjdled.
Last 50 kg
Lifts All ref 1877

Den mekaniska expandern
lyfter plastfilmrullen i dess
centrum. Hög ram ger
möjlighet att montera rullen
under packmaskinen.
Tiltfunktion 90° upp och ned.
Automatisk kompensering vid
förändrad tyngdpunkt.
Centrum Ø 76 eller Ø 152
Last 100 kg
Lifts All ref 1906
1906

Expandern lyfter upp
plastfilmrullen i dess
centrum. Självbalanserande
konstruktion möjliggör
manuell rotering med
minimal ansträngning.

1930

Centrum Ø 76 eller Ø 152
Maxvikt 350 kg
Lifts All ref 1930

Alla rullyftar är
pneumatiskt drivna.

Den mekaniska expandern
reser plastfilmrullen till
stående position.
Centrum Ø 76 eller Ø 152
Maxvikt 100 kg.
Lifts All ref 1440

1440

Den mekaniska
expandern reser
kabelrullen till stående
position.
Maxvikt 150 kg.
Lifts All ref 1452

1452

Viktlös hantering
av spolar.
3 x 5 kg
Lifts All ref 1688

1688

Samma gripdon utan tilt.
Endast för lyft av stående
rullar.
Lifts All ref 1202

Det mekaniska
gripdonet hanterar
en kabelrulle.
Lifts All ref 1916

1916

Att lyfta rullar med Bal-Trol

1725

Den mekaniska expandern lyfter pappersrullen
i dess centrum. Tiltfunktion 90° upp och ned.
Automatisk kompensation vid förändring av
tyngdpunkt.
Centrum Ø 76 eller Ø 152. Last 100 kg.
Lifts All ref 1725.

- De ovan beskrivna lösningarna är speciellt utvecklade för hantering
av rullar i pappers- och packindustrin.
- De är exempel på standard- och semistandardlösningar
som är vitt uppskattade bland Lifts Alls kunder.
- Lifts Alls gripdon är designade för maximal
säkerhet och ergonomi.

