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AL-BLAZER 2000 påmonteres gaffelbaserede køretøjer 

såsom gummiged, truck eller på traktor med gafler i 3-

punktsfæstet. 

• Lettere konstruktion med sugeslange  
(34 kg mindre end med løftecylinder) 

• Ingen modstand i løfteslange, når sugekoppen 
sænkes tom 

• Løfteslange er upåvirket af snavs i op/ned funktion  

• Giver ikke unødigt driftsstop  

Gaflerne indskydes I vakuumløfterens gaffellommer, 

låsebolte skydes ind bag gaffelryggen og sikres, 

hvorefter gaflerne kan benyttes til at medbringe en 

palle fliser til arbejdsområdet. 

Meget enkel at bruge: 

• Tårnet (armene) justeres i vatter med 
justeringshåndtaget  

• Motoren startes  

• Armlåse frigøres – og du er klar til brug 
 

AL-BLAZER 2000 reducerer håndteringen væsentligt, 

hvilket giver gode økonomiske fordele sammenlignet 

med manuel håndtering. Den store 90 m3 

vakuumpumpe sikrer, at endog meget porøse fliser 

med åben cellestruktur kan håndteres. 

Sugekop kan skiftes på få minutter med 2 fingerskruer. 

Sugekopper i varierende størrelse for forskellige 

produkter kan tilbydes fra lager. 

Optimal logistik:  

Sug, løft og placer flisen i en arbejdsgang.  

Let håndtering af laster op til 200 kg med den kraftige 

sugeslangeløfter, som drives enten hydraulisk fra 

køretøjet eller med benzin- eller dieselmotor, som gør 

AL-BLAZER 2000 til en selvstændig enhed. 
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Ret til ændringer forbeholdes 

AL-BLAZER 2000 vakuumløfter 

    
 

 

 

Tekniske data: 

• Chassis – robust og kompakt for indsatser på gader 
og veje 

• Løftekapacitet (SWL): 200 kg  

• Løftekapacitet afhænger af sugekop størrelsen, 
der anvendes. Bredt standardprogram tilbydes. 

• Knækarm længde: 
Radius 3000 mm = 6000 mm diameter 

• Total højde 2.500 mm 

• Løftehøjde 1.100 mm 

• Arbejdsradius 360° 

• Vakuumpumpe kapacitet 90 m3/time 

• Sikkerhedsanordninger: 
1. Manometer 
2. Sikkerheds vakuum tank integreret i chassis 

• Dimensioner: 1430 x 1800 x 2540 mm (LxBxH) 

• Egenvægt: 360 kg ekskl. sugekop 

Varenr. Beskrivelse  

100.050 AL-BLAZER 2000 benzin  

5.5 Hk Honda motor – mekanisk start 

100.051 AL-BLAZER 2000 hydraulik  

100.052 AL-BLAZER 2000 elektrisk  

400v – 50 Hz – 3 faser  

100.053 AL-BLAZER 2000 diesel  

med nøglestart 

  

 

 
 

  

 

 

AL-BLAZER 2000 vakuumløfter 

Seneste udvikling fra AL-LIFT for håndtering af porøse fortovsfliser og kantsten  

 

http://www.al-lift.com/
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AL-BLAZER 
Sugekopper 

Sugekop 
størrelse mm 

Ring 
størrelse 

mm 

SWL kg Varenr.  
sugekop 
komplet 

Varenr.  
løs ring 
sliddel 

 ø350 20x20 220 kg 330.005 300.005 

ø440 40x20 300 kg 330.006 300.006 

 200x470 20x20 200 kg 330.015 300.015 

300x300 20x20 200 kg 330.028 300.026 

 Kantstens sugekop, justerbar vinkel 0-90° 

230x670 20x20 350 kg 330.025 300.025 

 Svingsten 

180x420 20x20 125 kg 330.009 

Vulkaniseres 
direkte 

på 
sugekoppen 

 Kantstenstang 

  200 kg 350.205  

 
 
 
 
 

Håndtag med løfteøje f ophæng i kæde.  
Kan anvendes med kantstenstang 350.205 

  200 kg 330.113  

AL-BLAZER 
Tilbehør 
 

Beskrivelse Varenr. 

 
 
 

 
 

Adapter til montering af  
AL-BUTLER /AL-ATOMIC/AL-TYPHOON/AL-DYNAMIC 
sugekopper på AL-BLAZER 2000 
 

330.151 

     
 
 
 
 
 

Pallegafler for montering i 3 punkts fæste,  
så AL-BLAZER 2000 kan monteres på traktorer 
 

330.150 

 
 
 
 

Pose f variabelt styr (støjreducerende) 440.357 

 
 
 
 

Løfteslange komplet klar til montering  
Løfteslange defekt retur for kreditering  

330.114 
330.115 

 Pumpeolie Haydn 68, 1 ltr. dunk 
Pumpeolie Haydn 68, 2 ½ ltr. dunk 

440.664 
440.662 

 Vakuumfilterpatron 1¼” L=125 – ø125 mm f AL-BLAZER 
Vakuumfilterpatron c1150 støvfilter f sugekop 

440.605 
440.609 

http://www.al-lift.com/

