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AL-TAGVAC er et hjælpeudstyr, som er udviklet i tæt 

samarbejde med tømmermester Ole Sandbæk 

Mikkelsen, ejer af Sami Byg A/S i Videbæk, som han har 

drevet i 42 år. 

Ole havde på et tidspunkt et tagprojekt, hvor der skulle 

skiftes 12.000 tagplader. Arbejdet blev så belastende, at 

han rettede henvendelse til os, og spurgte om vi kunne 

udvikle et vakuumløfteudstyr, som kunne tage den 

belastning, det er, at løfte og lægge tagplader.  

Ved manuel håndtering belaster man skuldre, knæ og 

fingre. 

Vi udviklede AL-TAGVAC og efter en prøvekørsel med 

udstyret var resultatet meget opløftende.  

Med AL-TAGVAC kan man typisk lægge 540 tagplader om 
dagen, uden at man føler sig belastet. Arbejdsområdet er 
typisk 5 tagplader på række ad gangen. Man tømmer 
typisk pallen, inden maskinen skal flyttes igen. 

Sami Byg A/S har netop fået leveret AL-TAGVAC nr. to. 

• Ca. 70% hurtigere end manuel lægning 
 

• Pallen med tagplader ligger på teleskopliftens 

pallegaffel, og er således med oppe på taget 
 

• Det fleksible (bøjelige) betjeningshåndtag sikrer 

ergonomisk korrekt stilling i alle positioner 
 

• Sugekopperne er monteret i et løst ophængsystem, 

så de let tilpasser sig tagpladerne. Passer til B6 og B9 

tagplader 
 

• Parkerings-/afsætterstativ medfølger 

AL-TAGVAC 
 
     
          

 

 

 

Tekniske data: 

• Løftekapacitet (SWL): 40 kg  

• Totalhøjde: 3500 mm 

• Totalhøjde, transportstilling (sammenklappet) 
2000 mm 

• Rækkevidde arm:  

• Radius 3000 mm/diameter 6000 mm 

• Bredde 1100 mm 

• Arbejdsområde: 360° 

• Vægt: 325 kg 
 

 

Varenr. Beskrivelse  

100.120 AL-TAGVAC  

Inklusiv sugekop, forlængerhåndtag  

og afsætterstativ 

 
 

  

 

 

AL-TAGVAC vakuumløfter for tagplader 
for alle typer teleskoplæssere 
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