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AL-PACK MOBILE UNO EL 
Hurtig af- og påmonterings kædetalje løfter til Gaffeltrucks 

 

Det er nemt at plukke på lageret 

 

Hurtigt påmonteringsværktøj  

til at håndtere tunge dele på  

store overfladearealer 

 

Uafhængig enhed med el-talje 

og integreret batteri 

til 18 timers kontinuerlig drift 

 

 

 

Standard versionen er med gaffellommer, U-ramme, 

360° knækarm med enhåndsbetjent elektrisk talje med 

360° drejelig betjeningsgreb med aftagelig krog.  

BAT model er inklusiv 24v integrerede batterier til 18 

timers kontinuerlig drift, batterioplader til 230v.  

To versioner:  

El-talje SWL 60 kg  

med trinløs hastighed 0 – 20,1 m/min. 

eller 

El-talje SWL 100 Kg  

med trinløs hastighed 0 – 12,5 m/min. 

 

 

Standard tekniske data: 

• Løftekapacitet: SWL 60 eller 100 kg 
• Mekaniske armbremser 
• Total højde:  2700 mm 
• Løfte højde: 1700 mm 
• Rækkevidde arm:  

2000 mm radius = 4000 mm diameter 
• Arbejdsområde: 360° 
• Gaffellommer til gafler Dim. Max  

L1100 x W150 x H40 mm 
• El-talje: Kito enhåndsbetjent elektrisk talje med   

aftagelig krog 

• Dimensioner: L1750 x W1050 x H2700 mm 
• Transport højde (c. ned): 2100 mm 
• Vægt uden batteri: 270 kg; med batteri: 400 kg 

Muligheder 

• Elektrisk magnet armlås 

• Electrohydraulisk teleskop løft af søjlen 

• Gaffellommer I andre  gaffel dimensioner  

• Ekstra batteri for skift af batteri på få minutter   

• Fjernbetjening start/stop 24v or 48v 

• Special løfte værktøjer tilbydes på opfordring 
 

 

•  

•  

•  

• anmodning are available upon request. 
 

Let at bruge 

• Iskyd truckens gafler i gaffellommerne på 
 AL-PACK MOBILE 

• Fastgør låsetapperne bag gaflerne 

• Tryk på grøn knap på elektrisk kotrolbox og  

• El-taljen er aktiveret. 

• Udløs armlåsene 

• Grib betjeningsgrebet på El-taljen 

• Monter magneten, special værktøj etc. på 
krogen 

• Reguler højden ved at løfte eller sænke en- 
hånds betjeningsgrebet. 
 

 

http://www.al-lift.com/
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Varenr. Beskrivelse DKK 

 AL-PACK MOBILE UNO EL 24v SWL 60 kg   

med enhåndsbetjent el-talje 

Inklusiv batteri og oplader 

 AL-PACK MOBILE UNO EL 24v SWL 100 kg  

med enhåndsbetjent el-talje 

Inklusiv batteri og oplader 

 AL-PACK MOBILE UNO EL 48v SWL 60 kg  

med enhåndsbetjent el-talje 

Eksklusiv batteri og oplader 

 AL-PACK MOBILE UNO EL 48v SWL 100 kg  

med enhåndsbetjent el-talje 

Eksklusiv batteri og oplader 

 AL-PACK MOBILE UNO EL 24v SWL 60 kg  

med enhåndsbetjent el-talje 

Eksklusiv batteri og oplader 

 AL-PACK MOBILE UNO EL 24V SWL 100 Kg  

med enhåndsbetjent el-talje 

Eksklusiv batteri og oplader 

 Special værktøj tilbydes på anmodning. 

Ekstra udstyr 

Elektrisk magnet armlås  
 
Elektrohydraulisk løft af søjlen  
 
Gaffellommer i andre dimensioner  
 
Ekstra batteri    
 
Fjernbetjening start/stop, 24v or 48v  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyldig indtil 31.12.2018. Version 20.03.2018 

Priserne er eksklusiv moms, emballage og fragt.  

Vi tager forbehold for ændringer 

. 

AL-LIFT ApS behält sich das Recht für Änderungen vor. 

 

 

 

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

