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AL-PACK MOBILE – vakuum slange løfter med leddelte arme 
- En hurtig aftagelig vakuumløfter til kontravægtstrucks 

AL-PACK MOBILE med leddelte arme er 

unikke vakuumløftere med  

knækarme roterende 360° på søjlen 

Ideel til lav ståhøjde 

eller hvor pladsen er trang. 

To versioner: 

AL-PACK MOBILE BAT vakuum løfter med 

integreret 24v batteri til 3 timers kontinuerlig 

drift = ca. en arbejdsdag  

AL-PACK MOBILE vakuum løfter uden batteri 

Strømforsyning 24v eller 48v fra truck 

 

 

 

Standard versionen er med gaffellommer, mekanisk 

armlås til begge arme, U-ramme, 360° knækarm, en 

eller tohåndsbetjent sugekop med hurtig skift kobling 

for skift af værkrøj.. 

BAT model med 24v integreret battei til 3 timers 

kontinuerlig drift, batterioplader til 230v 

Quick koblingen giver mulighed for at skifte 

sugekoppen på sekunder til større eller mindre 

størrelse last. En bred vifte af standard sugekopper er  

tilgængelige på anmodning 

Sugekopper er ikke inkluderet I maskinens basispris 

 

Standard tekniske data: 

• Løftekapacitet: SWL 50/80 kg 
• Mekanisk armlås på begge arme 
• Total højde (søjle op):  2700 mm (8.86 ft) 
• Løftehøjde: 1600 mm (5.25 ft) 
• Rækkevidde arm: 2000 mm radius = 4000 mm 

diameter 
• Arbejdsområde: 360°  
• Vakuum pumpe: VC50 -0,8 bar = SWL 80 kg 
• Vakuum pumpe: JET VAC = SWL 50 kg 
• Løfteslange: Ø160mm 
• 1 eller 2 hånds betjent sugehoved med hurtig skifts- 
• kobling til skift af værktøj  
• Gaffellommer til gafler Dim. Max  

L1100 x W150 x H40 mm 
• Dimensioner: L1750 x W1050 x H2700 mm 
• Transport højde (c. ned): 2100 mm (6.89 ft) 
• Weight: Without battery: 320 kg; with battery: 550 Kg 
 

Muligheder 

• Elektrisk armlås 

• Electrohydraulisk teleskop løft af søjlen 

• Gaffellommer I andre gaffeldimensioner 

• Ekstra batteri for skift af batteri på få minutter  

• Fjernbetjening start/stop 24v or 48v 

• Special løfteværktøj 

Let at betjene: 

• Skub truckens gafler ind i gaffelbeslagene på AL-
PACK MOBILE 

• Tilslut hun stømstikket fra vakuumløfteren til han 
strømstikket,  placeret ved gaffelvognen 
(strømkabel skal tilsluttes fra trucken) 

• Fastgør låsetapperne bag gaflerne 

• Tryk på grøn knap på den elektriske kontrolbox 
Og vakuumpumpen starter 

• Udløs armlåsen 

• Tag fat I vacuum sugehovedet 

• Anbring det på overfladen af lasten 

• Reguler højden ved at trykke på håndtaget 
 

 

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

 AL-PACK MOBILE BAT 24v SWL 80 kg  

med vakuumpumpe VC 50  

Inklusiv batteri og oplader 

 AL-PACK MOBILE BAT 24v SWL 50 kg  

med vakuumpumpe JET VAC  

Inklusiv batteri og oplader 

 AL-PACK MOBILE 48v SWL 80 kg  

med vakuumpumpe VC50 

Eksklusiv batteri og oplader 

 AL-PACK MOBILE 48v SWL 50 kg  

med vakuumpumpe JET VAC 

Eksklusiv batteri og oplader 

 AL-PACK MOBILE 24v SWL 80 kg  

med vakuumpumpe VC50 

Eksklusiv batteri og oplader 

 AL-PACK MOBILE 24v SWL 50 kg  

med vakuumpumpe JET VAC 

Eksklusiv batteri og oplader 

 Sugekopper er ikke inkluderet i maskinens standardpris. 

 En bred vifte af standard sugekopper er tilgængelige på 

anmodning. Priserne starter fra DKK …….. 

 Special værktøj er tilgængeligt på anmodning 

Ekstra udstyr  

Elektrisk magnet armllås  
 
Electrohydraulisk løft af søjlen  
 
Gaffellommer i andre dimensioner  
 
Ekstra batterienhed  
 
Fjernkontrol start/stop, 24v or 48v  

 

 

 

 

 

Gyldig indtil 31.12.2018. Version 20.03.2018 

Priserne er eksl. moms, emballage og fragt.  

Ret til ændringer forbeholdes 
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