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AL-BUTLER 200 er let at anvende: 
 
• Ophæng vakuumløfteren i ø35mm løfteøjet i 

lastmaskinen 
• Start den batteridrevne vakuumpumpe på 

betjeningspanelet 
• Brug den manuelle skydeventil for at aktivere 

vakuum og ansug emnet 
• Når tilstrækkeligt vakuumtryk er opbygget – se på 

vakuummeter, eller når akustisk alarm slukker, kan 
lasten løftes 

 
Et lynfæste gør det muligt at skifte sugekop på få 
minutter. Et bredt sortiment i mange størrelser for 
forskellige vægte kan leveres fra lager på forespørgsel. 

AL-BUTLER 200 har et sikkerhedssystem med 
vakuummeter, akustikalarm og drives af et indbygget 
batteri, som kan genoplades med den medfølgende 
batterilader for 200v -> 12v. 

Sugekoppen kan skiftes på få minutter og et bredt 
standard udvalg tilbydes fra lager. 

Ekstra tilbehør 
  
• Håndtag og forlænger stykke for to mands 

håndtering 
• Fjernbetjent sug/slip af last 
 

AL-BLAZER 2000 vakuumløfter 
     

 

 

 

 

 Tekniske data:

• Løftekapacitet (SWL): 200 kg  
(afhænger af sugekoppens størrelse) 

• Batteri: 12v/9 Ah 
• Batterilader fra 220v -> 12v 
• Vakuumpumpekapacitet: 32,5 l/min = 1,95 m3/t 
• Max. vakuum: -780 mbar 
• Omgivende temperatur: +10 - +40° 
• Manuel skydeventil for an sug/slip af last 
• Sikkerhedsanordninger: 

1. Vakuummeter 
2. Akustisk alarm 

• Løfteøje ekskl. beslag: ø35 mm 
• Dimensioner: 300 x 210 x 240 mm (LxBxH) 
• Egenvægt: 15 kg ekskl. sugekop 

 

Varenr. Beskrivelse  

100.000 AL-BUTLER 200 batteridrevet  

100.001 AL-BUTLER 200 batteridrevet  

komplet med to sæt håndtag og forlængerstykke 

 

AL-BUTLER 200 vakuumløfter 

AL-BUTLER batteridrevet vakuumløfter 
for håndtering af granit, marmor, ikke porøs beton, trin- og stålelementer m.v.  
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AL-BUTLER  
Sugekopper 

Sugekop 
størrelse mm 

Ring 
størrelse 

mm 

SWL kg Varenr.  
sugekop 
komplet 

Varenr.  
løs ring sliddel 

 ø200 20x20 70 kg 320.002 300.002 

ø300 20x20 155 kg 320.003 300.003 

 

 

150x500 20x20 150 kg 320.008 300.008 

200x300 20x20 110 kg 320.011 300.011 

200x400 20x20 170 kg 320.014 300.014 

200x470 20x20 200 kg 320.015 300.015 

300x300 20x20 200 kg 320.026 300.026 

  
  80x800 

 
kantbånd 100 kg 320.042 300.042 

 Svingsten 

180x420 20x20 125 kg 320.009 Vulkaniseres direkte 
på sugekoppen 

AL-BUTLER 
Tilbehør Beskrivelse Varenr. 

  
Styrehåndtag 
inkl. styrestang 
 
 

330.102 

  
Forlængerled 
600 mm lang 
 
 

330.103 

 
 
 
 
 

Batteri BE12009 Cy 12x9Ah f AL-BUTLER 415.001 

 
 
 
 
 
 

Batterilader CB Eco 12v 1.5A f AL-BUTLER 415.011 
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