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AL-MOBIVAC er den perfekte vakuumløfter for porøse 

fortovsfliser og kantsten på grund af det ekstreme 

vakuum flow. 

Muliggør let og præcis håndtering og lægning, men kan 

også bruges til optagning. 

Udstyret med kobling for hurtigskift af sugekop som er 

ophængt så den er 90 grader svingbar for at give en 

perfekt positionering af fliserne. 

AL-MOBIVAC drives fra den integrerede Honda 

Generator, som forsyner den kraftfulde vakuumturbine 

og sikrer hurtig an sugning (inden for 0,5 sekunder) på 

selv meget porøse og utætte fliser. 

AL-MOBIVAC er standard udstyret med store 

gummihjul, og med vægtstangsprincippet og det store 

gribehåndtag gør det muligt for en person at lægge 

eller optage fliser fra en palle stak. 

AL-MOBIVAC har integreret HONDA generator som 

driver vakuum turbinen og er således fuldstændig 

uafhængig af strømforsyning. 

 

AL-BLAZER 2000 vakuumløfter 
     

 

 

 

 

 

Tekniske data: 

• Løftekapacitet (SWL): 140 kg  
(afhænger af sugekoppens størrelse) 

• Strømspænding 220v 

• Omgivende temperatur: +10 - +40° 

• Manuel ventil for an sug/slip af last 

• Sikkerhedsanordning: 
1. Vakuummeter 

• Dimensioner (LxBxH): 2300 x 700 x 1300 mm 

• Egenvægt ekskl. sugekop: 100 kg 
 

Varenr. Beskrivelse  

100.100 AL-MOBIVAC  

  

AL-MOBIVAC  

m AL-BUTLER og fjernbetjeningskabel 

for vakuumtætte emner  

 

 
 

  

 

 

AL-MOBIVAC vakuumløfter 

AL-MOBIVAC vakuumløfter 

for håndtering af porøs beton m.v.  

 

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

Sugekop 
størrelse 

mm 

Ring 
størrelse 

mm 
SWL kg 

Varenr. 
sugekop 
komplet 

Varenr. 
løs ring sliddel 

 ø300 20x20   50 kg 320.104 300.003 

ø350 20x20   75 kg 320.100 300.005 

ø440 40x20 100 kg 320.101 300.006 

 200x470 20x20   70 kg 320.102 300.015 

300x400 20x20   90 kg 320.103 300.027 

 
 
 
 

*Kantstens sugekop, justerbar vinkel 0-90° (OBS! Skal anvendes med adapter, 330.161) 

230x670 20x20 110 kg 320.025 300.025 2.600 

 
 

 
 
 

 
Sugebom  

med 3 
sugekopper 

 

ø200mm 60 kg 320.105 - - 

 
 
 

Sugebom 
med 4 

sugekopper 
ø200mm 80 kg 320.106 - - 

AL-MOBIVAC 
Tilbehør 

Beskrivelse Varenr. 

  
*Adapter til montering af kantstens sugekop, justerbar  
på AL-MOBIVAC  
(OBS!  
SWL 110 kg ved anvendelse på AL-MOBIVAC og ikke 350 kg) 
 

330.161 

 
 
 
 
 
 

Kit f AL-MOBIVAC,  
således enheden kan anvendes som 
AL-MANOLAY 

330.111 

 

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

