VA K U U M LØ F T E R E
PRODUKTSERIEN VACUHAND EASYHAND

LØFTELØSNINGER I VERDENSKLASSE

Vakuumløftere løfter din produktion
Vacuhand og Easyhand er en serie af
vakuumløftere, der i forskellige varianter har
været en del af Movomechs sortiment i årtier.
Nu præsenterer Movomech næste generation
af vakuumløftere til ergonomisk og effektiv
materialehåndtering.

Movomech AB
Movomech AB udvikler og producerer en
bred vifte af ergonomiske løftehjælpemidler
til industrien – fra et førsteklasses let
traverssystem i aluminium til komplette
løsninger med avancerede løftemanipulatorer
og skræddersyede gribeværktøjer.
Movomech-virksomhedernes hovedkontor
og produktionslokaler ligger i Kristianstad i
Sydsverige med global repræsentation via
salgskontorer og forhandlere i hele verden.
Movomech AB er certificeret i henhold til ISO 9001
og ISO 14001. Minimering af miljøpåvirkningen er
en central faktor i al produktion og en del af vores
strategiske arbejde.
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Håndteringsløsninger til et sundt arbejdsmiljø!
Movomechs løsninger til ergonomisk materialehåndtering bidrager til sundere
arbejdspladser i industrielle miljøer. Ved at forebygge overbelastninger forbedres
betingelserne for et arbejdsmiljø med optimal medarbejdertrivsel og effektiv
produktion.
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Sikre løft med vakuum

Til mange forskellige brancher

Ergonomi giver økonomi

Vakuumslangeløfteren er en fleksibel og brugervenlig

Vakuumløftere gør det muligt at håndtere lasten hurtigere

løftemanipulator, der tilbyder effektiv løftehåndtering,

og mere sikkert, mens personalet skånes for tunge løft. En

f.eks. inden for logistik og distribution, mekanisk industri,

gevinst for både personale og produktion!

glasfremstilling og møbelproduktion.
Lasten løftes og holdes med et undertryk i vakuumløfterens

Leverer komplette løsninger

løfteslange, som styres ved hjælp af løfterens

Movomechs ekspertområde er komplette løsninger.

betjeningshåndtag.

Vakuumløfteren, med omhyggeligt udvalgt tilbehør,
monteres sammen med en svingkran eller i et traverssystem

Intuitiv styring
En stor fordel ved vakuumløftere er deres intuitive styring,

og udgør derefter en komplet arbejdsstation til ergonomisk
materialehåndtering.

som minimerer personalets indlærings- og opstartstid, så de
hurtigt når fuld produktionshastighed.

Undgå arbejde over skulderhøjde
Det er vigtigt at undgå at arbejde med hænder og arme over
skulderhøjde.
Med udstrakte eller hævede arme stiger blodtrykket i et følsomt
muskelområde i skulderen, hvilket kan begrænse blodcirkulationen i
området og forårsage skader og smerter ("klemningssyndrom").

Vakuumløft egner sig til mange produkter
Mange forskellige varer og emballager kan håndteres effektivt med en vakuumløfter og den rigtige løfteanordning. Materialer som
træ, glas, sten, metal, pap, papir og plast kan løftes sikkert og skånsomt uden mærker på overfladen med vakuum.
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SIKKERT LØFT

Ergonomi, effektivitet og sikkerhed
Vakuumløftersortimentet Easyhand og Vacuhand er udviklet til at
lette løftearbejde med fokus på god løfteergonomi kombineret
med effektiv og sikker produktion.

Vægtløshed giver fleksibilitet
Løftehjælpemidler gør det let at løfte tunge emner uden krav
om fysisk styrke.
Fordi alle i personalet, uanset deres forudsætninger, kan
udføre løftearbejdet, øges fleksibiliteten i produktionen.

Hvor meget må du løfte?
Den svenske arbejdsmiljøstyrelse bestemmelser for
belastningsergonomi AFS 2012:2 beskriver, hvordan arbejdet skal
planlægges og udføres for at forhindre belastningsproblemer. Hvor
30 cm

langt ude fra lænden, løftet udføres, spiller en rolle, når løft under

45 cm

ideelle forhold skal vurderes efter en enkel vurderingsmodel.
I langt de fleste tilfælde er 25 kg uegnet til håndtering manuelt,

25 kg

men selv løft af vægt på 4-5 kg kan give problemer.
I en mere præcis vurdering af en løfteaktivitet skal der tages

15 kg

mange flere påvirkningsfaktorer i betragtning, f.eks. hvor ofte
emnet skal løftes, eller om løftet udføres med bøjet ryg eller over
skulderhøjde.
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Movomech AB eller
besøge den svenske arbejdsmiljøstyrelses website.

7 kg
3 kg
Baseret på den svenske arbejdsmiljøstyrelses AFS 2012:2 (www.amv.se)
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Almindelige anvendelesområder
Løft af sække
Ikke alene er sække ofte tunge og har et udvendigt
materiale, der er svært at gribe fat i. Dens form og
fasthed kan variere, og tyngdepunktet forskydes
under håndteringen, hvilket øger den fysiske
belastning af personalet.
Løftehjælpemidler i form af en vakuumløfter med en
sækkeløfter kan ofte give en fleksibel håndtering
af sække, der er både ergonomisk og effektiv.
Løftehåndtering udføres skånsomt og sikkert uden
at beskadige sækken eller dens indhold – en vigtig
forudsætning for sikker og stabil produktion.
En sækkeløfter skåner ryggen – at løfte tunge sække med
bøjet eller drejet ryg medfører øget risiko for belastningsskader.
Løftehjælpemidler er ofte en god løsning for at undgå
belastningsskader på personalet, da arbejdet ikke kan omorganiseres
eller automatiseres.

Når du vælger en vakuumløfter til håndtering af sække, skal du huske på følgende:

Sækkematerialets holdbarhed
er vigtig.
Kontrollér, at emballagen kan
holde til indholdets egenvægt
uden at risikere at briste.

Der er stor forskel på at løfte
sække i tætte og porøse
materialer. Jo mere porøs
sækken er, desto større
vakuumflow kræves der.
Porøse sække er fremstillet af
pap eller tekstil, mens tætte
sække ofte er fremstillet af
plastmateriale.
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Hvis sækken er løst pakket, skal
sækkesugefoden være udstyret
med et afgrænsende gitter indeni
for at forhindre, at posen suges
ind i sugefoden.

Movomech anbefaler en grundig
test af kombinationen af sugning,
griber og styrehåndtag for at opnå
de bedste resultater.

ANVENDELSESOMRÅDER

Løft af papkasser
Løft af papkasser og andre kasser er et af de mest
almindelige løft i branchen og kan forårsage træthed
og muskelsmerter hos personalet, hvis arbejdet
foregår i lang tid, med høj gentagelse, i svært
tilgængelige rum eller med tunge laster.
Ved løft af papkasser og andre kasser er det vigtigt at
vælge det rigtige løftehjælpemiddel for at skabe en
sikker, fleksibel og effektiv materialehåndtering med
optimal ergonomi.
Inden for Movomechs produktsortiment af vakuumløftere
er der mange muligheder, der passer til din håndtering,
uanset om det er stabling af kasser eller hurtig
og effektiv håndtering af mindre papkasser på
pakkestationer.

Løftehjælpemiddel til effektiv materialehåndtering – ved løft
af papkasser og andre kasser er det vigtigt at vælge det rigtige
løftehjælpemiddel for at skabe en sikker, fleksibel og effektiv
materialehåndtering med optimal ergonomi.

Når du vælger en vakuumløfter til håndtering af papkasser, skal du huske på følgende:

Papkassernes materiale
og lukning (med tape,
hæfteklammer eller tape) har
betydning for, hvordan der kan
gribes om overfladen: med en
sugekop eller med et åg.
Papkassen skal være tæt lukket
for at kunne holde til indholdets
egenvægt.

Hvis forskellige partier af
tætte og utætte papkasser
skal håndteres af den samme
vakuumløfter, er det en
fordel, hvis vakuumflowet
og løftekraften nemt kan
justeres med let tilgængelige
betjeningselementer.

Når du stabler papkasser, er
det vigtigt at undgå at holde
hænder og arme i eller over
skulderhøjde. I disse situationer
kan et forlænget og leddelt
håndtag give en forbedret
arbejdsstilling.

Når der kræves et højt tempo ved
ilægning af pakker og papkasser,
kan det være praktisk med en
hurtigudløsningsfunktion til hurtig
og effektiv håndtering.
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Løft af plader, glas og andre flade emner
Håndtering af planglas, plader, døre og spånplader
er et afde mest almindelige løft, der udføres dagligt
på mange arbejdspladser.
Håndtering af plademateriale er ofte både tungt og
akavet og kan forårsage belastningsskader og i sidste
ende sygefravær.
Når flere plader stables vandret eller lodret, er pladens
forside ofte den eneste tilgængelige overflade,
der kan gribes fat i, så produktet kan håndteres,
hvilket gør vakuumåget til en af de mest velegnede
løfteanordninger.
Øget effektivitet med vakuumløftere – ved hjælp af
løftehjælpemidler kan akavede pladematerialer ofte håndteres
let og problemfrit af én person i stedet for to! Det er en mærkbar
forskel i arbejdsstationens produktivitet og en enkel måde at frigive
ressourcer på.

Når du vælger en vakuumløfter til håndtering af plader, skal du huske på følgende:
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Med forarbejdningsmaskiner er
det ofte godt at have en ekstra
hånd til håndtering af tunge og
uhåndterlige pladematerialer.

Der er stor forskel på at løfte
porøse byggebrædder i forhold
til tætte emner som metalplader
og glas.

En vakuumløfter er et værdifuldt
redskab til at reducere
fysisk belastning og forenkle
håndteringen.

Hvis materialet er porøst, skal
kombinationen af sugekraft og
griber testes omhyggeligt for at
opnå den optimale konfiguration
af vakuumløfteren.

At løfte mest er ikke altid det
bedste.
Hver løftekonfiguration
kontrolleres i forhold til en
sikkerhedsfaktor på mindst 2,5
gange i forholdet mellem arealet
af sugefoden og løfteslangen.
Hvis sikkerhedsfaktoren er for
høj, vil det være svært at løsne
løfteemnet. Nogle gange kan en
udløbsventil være nødvendig.

Plader og plademateriale, der skal
håndteres med vakuumløftere,
skal være tørre og fri for olie og
snavs.

PRODUKTSORTIMENT

Produktsortiment
Komplet sortiment af vakuumløftere

Modulært sortiment

Movomechs sortiment af vakuumløftere består af to

En stor fordel ved produktsortimentet er dets modularitet.

produktserier, Vacuhand og Easyhand, med i alt fire

Meget af tilbehøret passer til flere af løfteenhederne, hvilket

produkter. Hvert produkt har unikke funktioner og

gør det let at oprette fleksible arbejdsstationer med en

matchende tilbehør, så det kan tilpasses perfekt til

række forskellige løftere.

hver opgave.

Vacuhand Pro™

Easyhand M™

Easyhand Pro™

Easyhand Pro Rapid™

Maks. belastning
[kg]

250

50

50

35

Greb

Tohånds-/enhåndsgreb

Kort eller forlænget
enhåndsgreb

Enhåndsgreb med ergonomisk
udformet håndtag

Enhåndsgreb med
ergonomisk udformet
håndtag

Slangediameter
[mm]

140/160/180/200
230/250/300

60/80/100/120

60/80/100/120

80/100/120

Støjniveau
[dB(A)]

75-86/68-74 1

62-72/52-62 1

62-72/52-62 1

62-72/52-62 1
1

Tilbehør

Forlængede håndtag, leddelte
forlængede håndtag

Forlængede håndtag, leddelte
forlængede håndtag

Bredt udvalg af sugefødder
og vakuumåg

Bredt udvalg af sugefødder
og vakuumåg

Vinkelled, drejning, fjernstyring
med mere

Vinkelled, drejning, fjernstyring
med mere

Med støjdæmper

Flere sugefødder og
vakuumåg

Med sugekop til håndtering
af kasser

Vinkelled, drejning, vinkelled
med drejning, fjernstyring
med mere

Vinkelled, drejning, vinkelled
med drejning, fjernstyring
med mere

Styreenhed til hævet last,
påvirket styring sænker lasten

Styring

Påvirket styrehåndtag løfter
lasten

Påvirket styrehåndtag løfter
lasten

Påvirket styrehåndtag løfter
lasten

Vakuumkilde

Elektrisk vakuumpumpe

Elektrisk vakuumpumpe eller
pneumatisk ejektor

Elektrisk vakuumpumpe eller
pneumatisk ejektor

Elektrisk vakuumpumpe eller
pneumatisk ejektor

Emne

Til forskellige former for
håndteringsemner: papkasser,
plader, sække osv.

Til forskellige former for
håndteringsemner: papkasser,
plader, mindre sække osv.

Til forskellige former for
håndteringsemner: papkasser,
plader, mindre sække osv.

Til specifik anvendelse: hurtig
håndtering af papkasser på
arbejdsstationer inden for
logistik og distribution

Med hurtigudløsningsfunktionen til frigivelse af last
på leveringsoverfladen
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VAC U H A N D P R O™
Vacuhand Pro™ er en effektiv vakuumløfter med en
løftekapacitet på 250 kg. Løfteren håndteres ved
hjælp af et styrehåndtag med tohåndsgreb og bruges
til let og effektiv håndtering af sække, papkasser og
plademateriale.
Vacuhand Pro™ har et omfattende udvalg af tilbehør
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med forskellige varianter af løfteenheder, strømkilder,
tilbehør og frem for alt forskellige gribere og specielle
sugefødder, der passer til løfteemner i forskellige
størrelser og materialer.

7

Aktuatoren kan udstyres med leddelte eller faste
håndtag i forskellige længder, der passer til hver enkelt
arbejdsplads.
Løfterens produktsortiment omfatter også et udvalg af
styreenheder og gribere i rustfrit stål.

LØFTEENHED

140

160

180

200

230

250

300

PUMPE

F

G

H

Løfteslange ø

[mm]

140

160

180

200

230

250

300

Effekt

[kW]

2,2

4,0

7,0

Maks. kapacitet 1

[kg]

90

110

130

145

175

200

250

Maks. flow

[m3/h]

140

180

235

Løfteslang L

[mm]

2500/4000 (ekstraudstyr)

Min. løftehøjde Z

[mm]

ca. 1700/3000 (ekstraudstyr)

I

Flowniveau 1

	Løftekapaciteten afhænger af kombinationen af løfteslange, sugefod og håndteringsemnets porøsitet, se s. 18.
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Støjniveau (eksl.
støjdæmper)

[dB(A)]

75

80

86

Støjniveau (inkl.
støjdæmper)

[dB(A)]

68

69

74

10

9

11

1
2

3

4

5
8

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Løfteslange i beskyttende tekstilstrømpe
Håndtag til tohåndsgreb
Fingerbetjening til løftekraft ↑ / ↓ frigiv last
Drejeknap til lodret hvileposition med last
Drejeknap til lodret hvileposition uden last
Hurtig fastgørelse til redskaber (ekstraudstyr)
Sæksugekop (fås i flere varianter)
Rektangulær sugekop (fås i flere størrelser)
Ophæng med drejning
Vakuumpumpe
Støjdæmper

VACUHAND PRO™

Ved håndtering af sække er Vacuhand
Pro™ det optimale valg takket være
løfterens høje ydeevne.

√
√
√
√
√

Modulær universalløfter
Imponerende ydeevne
Giver sikker og praktisk materialehåndtering
Stabilt og brugervenligt design
Minimér energiforbruget med fjernbetjening

Et udvalg af standardtilbehør

Fast håndtag

Fast forlænget håndtag

Forlænget leddelt håndtag

200, 400, 600, 800, 1000

200+200, 200+400, 200+600
400+400, 400+600
800+400

Hurtig fastgørelse

Enkel sugekop/dobbelt sugekop

Fast åg med 2 sugefødder

Åg med 2 sugefødder

Åg med 4 sugefødder

☐ 200x290/☐ 2x200x290

500, 800, 1000
☐ 2x 140x200

500, 800, 1200
☐ 2x 120x210, 120x315, 200x290

500x600, 800x600, 1200x600
☐ 4x 85x200, 120x315, 200x290

Rund sugekop

Sæksugefod

Vinkelled 90°

Bundspindel

ø230, ø250, ø280, ø300,
ø320, ø360, ø400

280x175, 375x210
455x260

Til faste sugefødder/åg

Frit roterende
Frit roterende dobbeltleje (til vipning)
Frit roterende med 4 positioner
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EASYHAND M™
Easyhand M™ er en fleksibel vakuumløfter med
modulært design til laster op til 50 kg. Det gør
det let og bekvemt at håndtere alt fra sække og
papkasser til pladematerialer som glas og paneler.
Styrehåndtaget fås i to varianter, et lige håndtag til
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styring over løfteemnet og en forlænget håndtag til
styring på en afstand fra lasten.
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Med betjeningselementer på styringshåndtaget er det
let at indstille løfterens hvilestilling i højden både med
og uden last.
Korrekt indstillet balancering giver også mulighed for
at slippe styringshåndtaget og håndtere lasten og
Easyhand M™ sidelæns med begge hænder.

LØFTEENHED

60

80

100

120

PUMPE

A

B

C

D

I

Pneumatisk

Pneumatisk

El

El

El

Løfteslange ø

[mm]

60

80

100

120

Type

Maks. kapacitet 1

[kg]

25

35

45

50

Effekt

[kW]

-

-

0,7

1,3

1,3

Maks. flow

[m /h]

24

36

25

40

90

Løfteslang L
Min. løftehøjde Z
1

[mm]

2500/4000 (ekstraudstyr)

[mm] ca. 1700/ca. 3000 (ekstraudstyr)

	Løftekapaciteten afhænger af kombinationen af løfteslange,
sugefod og håndteringsemnets porøsitet, se s. 18.
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3

I

Flowniveau

I

Støjniveau (eksl.
støjdæmper)

[dB(A)]

69

72

62

67

72

Støjniveau (inkl.
støjdæmper)

[dB(A)]

-

-

52

57

68

5

10

11

12

4
10
3

(a)

2

1

(b)

8

12

2

4
3

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Løfteslange i beskyttende tekstilstrømpe
Lige håndtag (a) Bøjlehåndtag (b)
Fingerbetjening til løftekraft ↑ / ↓ frigiv last
Drejeknap til lodret hvileposition med last
Drejeknap til lodret hvileposition uden last
Hurtig fastgørelse til redskaber (ekstraudstyr)
Sugekopstrømpe (fås i flere varianter)
Rektangulær sugekop (fås i flere størrelser)
Ophæng med drejning
Vakuumpumpe
Støjdæmper
Pneumatisk ejektor

EASYHAND M™

Easyhand M™ tilbyder
fleksibel og operatørvenlig
materialehåndtering.

√
√
√
√
√

Modulær og fleksibel løfter
Stort udvalg af tilbehør
Mulighed for at holde begge hænder på lasten
Håndterer let sække, papkasser og plademateriale
Letter og effektiviserer løftearbejde

Et udvalg af standardtilbehør

Bøjlehåndtag

Forlænget håndtag

Forlænget leddelt håndtag

Ekstra håndtag

200, 400, 600, 800, 1000

200+200, 200+400, 200+600
400+400, 400+600
800+400

Lige
Lige med kugle

Lige håndtag

Fast åg med 2 sugefødder

Åg med 2 sugefødder

Fast åg med 4 bælgsugekopper

Bælgsugekop ø150, ø200
Enkel sugekop:
☐ 200x290, 125x320, 140x200

300, 500, 800, 1000
☐ 2x 85x200

500, 800, 1200
☐ 2x 120x210, 120x315, 200x290

ø75: 190x230, 185x325, 235x325
ø110: 280x370, 330x500
ø150: 350x350

Sæksugefod

Hurtig fastgørelse

Vinkelled 90°

185x115, 290x154
275x175

Bundspindel
Frit roterende
Frit roterende dobbeltleje (til vipning)
Frit roterende med 4 positioner
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EASYHAND PRO™
Easyhand Pro™ er en fleksibel og behagelig
vakuumløfter med enhåndsgreb til håndtering af
laster op til 50 kg. Løfterens hovedstyrke er dens
fleksibilitet og løftefølelse.
Løfte- og sænkefunktionen styres med et ergonomisk
designet håndtag. Med betjeningselementer på
styringshåndtaget er det let at indstille løfterens
hvilestilling i højden både med og uden last.
Med et stort udvalg af sugekopper og vakuumåg kan
løfteren let tilpasses behov og ønsker.
7

LØFTEENHED
Løfteslange ø
Maks. kapacitet

1

Løfteslang L
Min. løftehøjde Z
1

60

80

100

120

PUMPE

[mm]

60

80

100

120

Type

[kg]

25

35

45

50

Effekt

[mm]

2500/4000 (ekstraudstyr)

Maks. flow

[mm]

ca. 1700/ca. 3000
(ekstraudstyr)

Flowniveau

	Løftekapaciteten afhænger af kombinationen af løfteslange,
sugefod og håndteringsemnets porøsitet, se s. 18.
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A

B

C

D

I

Pneumatisk

Pneumatisk

El

El

El

[kW]

-

-

0,7

1,3

1,3

[m /h]

24

36

25

40

90

3

I

I

Støjniveau (eksl.
[dB(A)]
støjdæmper)

69

72

62

67

72

Støjniveau (eksl.
[dB(A)]
støjdæmper)

-

-

52

57

68

9

10

11

10

4

5
3
1

2

6

14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Løfteslange i beskyttende tekstilstrømpe
Håndtag
Fingerbetjening til løftekraft ↑ / ↓ frigiv last
Drejeknap til lodret hvileposition med last
Drejeknap til lodret hvileposition uden last
Rund sugefod (fås i flere varianter)
Sugekopstrømpe (fås i flere varianter)
Ophæng med drejning
Vakuumpumpe
Støjdæmper
Pneumatisk ejektor

EASYHAND PRO™

Easyhand Pro™ – en fleksibel
og behagelig vakuumløfter til
håndtering af laster op til 50 kg.

√
√
√
√
√

Fleksibel vakuumløfter med enhåndsgreb
Intuitiv følelse af løft
Let at justere til hver håndtering
Alsidig og modulær
For en behagelig og ergonomisk materialehåndtering

Et udvalg af standardtilbehør

Bælgsugekop

Vinkelled 90° med drejning

Fast miniåg med 2 sugefødder

Miniåg med 2 sugefødder

Enkelt sugefod

Fast åg med 2 sugefødder

Åg med 2 sugefødder

Fast åg med 4 bælgsugekopper

☐ 200x290, 125x320, 140x200

300, 500, 800, 1000
☐ 2x 85x200

500, 800, 1200 ☐ 2x 120x210,
120x315, 200x290

ø75: 190x230, 185x325, 235x325
ø110: 280x370, 330x500
ø150: 350x350

Fjernstyring

Hurtig fastgørelse

Vinkelled 90°

ø150, ø200

Bundspindel
Frit roterende
Frit roterende dobbeltleje (til vipning)
Frit roterende med 4 positioner

15
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EASYHAND PRO RAPID™
Easyhand Pro Rapid™ er en yderst hurtig
vakuumløfter med enhåndsgreb, der er beregnet til
anvendelsesområder, der kræver hurtig håndtering af
papkasser og emballage. Dens primære anvendelse er
håndtering af papkasser på arbejdsstationer inden for
logistik og distribution.
Easyhand Pro Rapid™ er udstyret med en
hurtigudløsningsfunktionen, der muliggør en hurtig
frigivelse af løfteemnet over leveringsoverfladen.
Løfteren fås i flere udformninger, fra simple lige løftere
med sugekop i standarddesign til varianter med drejning
og 90-graders vippefunktion.
Med betjeningselementer på styringshåndtaget er det let
at indstille løfterens højde i hvilestilling uden belastning.

LØFTEENHED
Løfteslange ø
Maks. kapacitet

[mm]

100

120

PUMPE

80

100

120

Type

25

30

35

A

B

C

D

I

Pneumatisk

Pneumatisk

El

El

El

Effekt

[kW]

-

-

0,75

1,3

1,3

Løfteslang L

[mm]

2500/4000 (ekstraudstyr)

Maks. flow

[m3/h]

24

36

25

40

90

Min. løftehøjde Z

[mm]

ca. 1700/ca. 3000
(ekstraudstyr)

Flowniveau

1

1

[kg]

80

	Løftekapaciteten afhænger af kombinationen af løfteslange,
sugefod og håndteringsemnets porøsitet, se s. 18.
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I

I

Støjniveau (eksl.
støjdæmper)

[dB(A)]

69

72

62

67

72

Støjniveau (eksl.
støjdæmper)

[dB(A)]

-

-

52

57

68

9

10

11

10

5

3
4

1
2

8
6
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Løfteslange i beskyttende tekstilstrømpe
Håndtag
Fingerbetjening til løftekraft ↑ / ↓
Hurtigudløsning venstre + højre
Drejeknap til lodret hvileposition uden
last
Rund sugefod (fås i flere størrelser)
Ophæng med drejning
Vinkelled med drejning (ekstraudstyr)
Vakuumpumpe
Støjdæmper
Pneumatisk ejektor

EASYHAND PRO RAPID™

Easyhand Pro Rapid™ – vakuumlift til
lynhurtig pakkehåndtering inden for
logistik- og distributionscentre

√
√
√
√
√

Hurtig vakuumløfter med enhåndsgreb
Til logistik- og distributionscentre
Løft af papkasser og emballage op til 35 kg
For en effektiv og hurtig materialehåndtering
Med hurtigudløsningsfunktion

Et udvalg af standardtilbehør

Bælgsugekop

Vinkelled 90° med drejning

Miniåg med 2 sugefødder

Bagagesugefod

ø150, ø200

Emnet gribes automatisk
når sugefoden anbringes på
overfladen.

Med vinkelled kan emnet også
gribes fra siden.

En spindel gør det muligt for
emnet at rotere frit.

Kontrolleret frigivelse af emnet på
leveringsoverfladen.

17
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Retningslinjer for konfiguration
Udstyr tilpasset løfteemnet

Udstyr tilpasset løfteemnet

Tæt eller porøst materiale?

Når du vælger en vakuumløfter til materialehåndtering,

Til tætte emner kan vakuumløftere konfigureres ved

er det vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af

hjælp af kapacitetsdiagrammer.

det emne, der skal løftes.

Til utætte materialer anbefaler Movomech en
grundig test af kombinationen af sugning, griber og

Tre vigtige parametre:

styrehåndtag.

√

Emnets vægt

Ved ekstremt utætte materialer anbefales en

√

Gribeoverfladens form og størrelse

√

Materialets porøsitet

pneumatisk eller mekanisk griber.

Flowniveau I – Tætte overflader
Eksempel: Plademateriale i metal eller plast, metaltønder,
glaspartier

Flowniveau II – Utætte overflader
Eksempel: Papkasser, plastemballage, træprodukter

Flowniveau III – Meget utætte overflader
Eksempel: Porøse papkasser, sække i plast eller
papirmaterialer

Flowniveau IV - Ekstremt utætte overflader 1
Eksempel: Sække og ruller af tekstil, perforerede materialer
1
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Overvej pneumatisk-mekanisk griber

KO N F I G U R E R AT I O N

Valg af løfteslange

Beregning af sikkerhedsfaktor

Find løfteemnets vægt i diagrammet (s. 20-21), og se,

Løfteslangens areal:

hvilken løfteslange der kan være relevant. Tag hensyn til,

radius x radius x 3,14 (π) = areal

om løfteemnet er af tæt eller porøst materiale.

Sugefodens areal, rektangulær:
længde x bredde x antal sugefod = samlet areal

Valg af sugefod

Sugefodens areal, rund:

Vælg den type sugefod eller vakuumåg, der passer til
emnet. Kontrollér, at sugefoden har de rette mål i forhold til
den aktuelle løfteslange. Sugefodens areal skal altid være

radius x radius x 3,14 (π) x antal sugefødder = samlet areal
Sikkerhedsfaktor = samlet areal/areal

mindst 2,5 gange større end løfteslangens tværsnitsareal
Eksempel 1

for at forhindre, at lasten frigives utilsigtet.
Med en høj sikkerhedsfaktor kan det være vanskeligere
at frigive løfteemnet. (En udløsningsventil kan bruges til at
frigøre løfteemnet).

Enkelt rektangulær sugefod 210x330 mm
Løfteslange ø140: 70 x 70 x 3,14 x 1 = 15.386 mm²
Sugefod: 210 x 330 = 69.300 mm²
69.300/15.386 = 4,50

Ved løft, hvor emnet drejes 90°, skal du regne med en

Sikkerhedsfaktor 4,50 ggr, hvilket er tilladt med en god margin.

multiplikationsfaktor på mindst 4,0.
Eksempel 2
Løfteåg med 4 runde sugekopper ø150 mm
Løfteslange ø160: 80 x 80 x 3,14 = 20.096 mm²
Sugekop rund ø150: 75 x 75 x 3,14 = 17.662 mm2 x 4 stk. = 70.648 mm²
70648/20.096 = 3,51
Sikkerhedsfaktor 3,51 ggr, hvilket er tilladt med en god margin.

Valg af vakuumpumpe
Til tætte materialer kan der vælges en pumpe/ejektor
med lavere flow. Til porøse materialer kan der vælges en
pumpe/ejektor med højere flow. Porøse materialer bør altid
testes for at kontrollere funktion og løft.
L

Løfteslangens længde
ø

Det anbefales, at sugefoden er ca. 100 mm over gulvet,
når løfteenheden er monteret.
H

Hvis sugefoden er tættere på gulvet under monteringen,
skal slangen muligvis skæres til, eller ophængssystemet
skal hæves.

Z

Hvis løfteslangen er længere, og sugefoden kan nå gulvet,
er det nødvendigt at sikre, at sugefoden ikke kan suge sig
fast i gulvet, når vakuummet aktiveres.
h

≥ 100 mm

Z: slangelængde (mm) H: standardmonteringshøjde ca. 2900 mm
h: højde af sugefod/løfteåg (mm) ca. 50-120 mm
ø: diameter af løfteslange (mm) L: længde af løfteslange (mm)
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Tilladt last pr. slangediameter
Søjlerne i diagrammet viser den anbefalede lastkapacitet

Brug aldrig en kombination af løfteenhed + pumpe til laster,

for glatte tætte/utætte materialer, der kan håndteres af en

der er tungere end anbefalet.

specifik løfteenhed.

Generelt skal du bruge en så stor løfteslangediameter som

Anbefalingerne er baseret på en passende løftehastighed.

muligt for at få en rolig og jævn løftebevægelse. En lille løf-

Lette laster løftes ved en højere hastighed end tunge laster.

teslangediameter løfter hurtigt, men det kan opleves mere

Tætte materialer såsom metalplader løftes hurtigere end

ubehersket.

porøse materialer såsom pap.

Flowniveau

I-III

I-II

I

Tætte overflader

II

Utætte overflader

III

Meget utætte overflader

IV

Ekstremt utætte overflader

Diameter af løfteslange (mm)

I-IV

I

Tilladt last (kg)

Eksempel

20

En Vacuhand Pro 160 med vakuumpumpe F anbefales til tætte emner fra ca.
50 kg til ca. 104 kg med lav løftehastighed.

En Vacuhand Pro 160 med vakuumpumpe G anbefales (inkl. test) til porøse
emner fra ca. 40 kg til ca. 77 kg.

En Vacuhand Pro 160 med vakuumpumpe G anbefales til tætte emner fra
ca. 50 kg til ca. 104 kg med en højere løftehastighed.

En Vacuhand Pro 160 med vakuumpumpe H anbefales (inkl. test) til meget
porøse emner fra ca. 40 kg til ca. 77 kg.

Diameter af løfteslange (mm)

KO N F I G U R E R AT I O N

Tilladt last (kg)

Eksempel
En Easyhand M 120 med vakuumpumpe C anbefales til tætte emner fra ca.
15 kg til ca. 55 kg med lav løftehastighed.

En Easyhand M 120 med vakuumpumpe D anbefales (inkl. test) til porøse
emner fra ca. 15 kg til ca. 40 kg.

En Easyhand M 120 med vakuumpumpe D anbefales til tætte emner fra ca.
15 kg til ca. 55 kg med en højere løftehastighed.

En Easyhand M 120 med vakuumpumpe I anbefales (inkl. test) til meget
porøse emner fra ca. 15 kg til ca. 40 kg.

Flowniveau

I-II

I

Tætte overflader

II

Utætte overflader

III

Meget utætte overflader

Diameter af løfteslange (mm)

I-III

I

Tilladt last (kg)

Bemærk, at Easyhand Pro Rapid™ er beregnet til det specifikke formål "hurtig papkassehåndtering på arbejdsstationer inden for
logistik og distribution". Til andre former for materialehåndtering anbefales Easyhand Pro™.
Eksempel
En Easyhand Pro Rapid 120 med vakuumpumpe C anbefales (inkl. test) til
papkasser fra ca. 20 kg til ca. 35 kg med normal løftehastighed.

En Easyhand Pro Rapid 120 med vakuumpumpe D anbefales (inkl. test) til
meget porøse papkasser fra ca. 10 kg til ca. 20 kg.

En Easyhand Pro Rapid 120 med vakuumpumpe D anbefales (inkl. test) til
papkasser fra ca. 20 kg til ca. 35 kg med en højere løftehastighed.
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Let traverssystem i aluminium
Bevægelsesfrihed på store arbejdsområder
Movomechs lette traversystem Mechrail™ består
af ekstruderede aluminiumsprofiler, hvori dragere,
ophæng og tilbehør er monteret for at opnå en
ergonomisk og fleksibel bevægelse i x/y-led ved løft.
Aluminiumsprofilerne i Mechrail™-systemet er designet
til maksimal styrke og vridningsstivhed i kombination
med en meget lav egenvægt, hvilket gør Mechrail™ til
et yderst let og ergonomisk traversystem.
Mechrail™ let traverssystem er let at installere og kan
udvides eller suppleres efter behov.
Mechrail™ let traverssystem

√ Meget lav rullemodstand til
ergonomisk håndtering

√ Stort udvalg af smart tilbehør

√ Svensk design

√ Let at montere

√ Opfylder bilindustriens
høje krav til ergonomi og
tilgængelighed

√ Modulært design til enkel
udvidelse

√ Udviklet i samarbejde med
montører og operatører

22

√ Tilpasses efter ønske
√ Let at dimensionere med
ECONFIG™-konfigurator

LET TRAVERSSYSTEM

Mechrail™let traversystem er udviklet til at opfylde
markedets højeste krav til tilgængelighed, sikkerhed
og ergonomi.

Installation af vakuumløftere i et traverssystem
Arbejdsområde
Et stort arbejdsområde med flere arbejdsstationer kan let og problemfrit nås
med et loft- eller et gulvmonteret traversystem.

1

2

5

3

6
7

4

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Baneprofil
Traversprofil
Drager
Løfteenhed
Drager til mediefremføring
Vakuumslange
Filterenhed
Pumpeenhed

Vakuumpumpe

Ejektor
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Svingkraner
Fast eller mobil arbejdsstation
Movomechs udvalg af ergonomiske svingkraner
omfatter et komplet produktsortiment fra
vægsvingkraner og søjlesvingkraner i aluminium til
komplette løfteenheder med integreret løfteanordning.
En svingkran er en praktisk løsning til installation af
vakuumløftere på en arbejdsstation.
Flere af kranerne kan tilbydes med en mobil fodplade til
let flytning mellem forskellige arbejdsstationer.

Easycrane™ – mobil sammenklappelig kran med
integreret vakuumløfter, se s. 26.

√ Væg- eller søjlemonteret
√ Stabil lakeret stålsøjle

√ Kranarm i stærk og let
aluminiumsprofil

√ Standardnaturhvid eller valgfri
RAL-farve

√ Ekstremt smidige kranarme til
god ergonomi

24

√ Letrullende drager i aluminium
√ Hjullejer i førsteklasses kvalitet

√ Specialdesignede svingkraner

SVINGKRANER

Kranarme i stærkt og let aluminium giver en blød
og fleksibel materialehåndtering.

Installation af vakuumløftere i en svingkran
Arbejdsområde
Svingkraner er lette at installere og en praktisk løsning til at få
adgang til hele arbejdsområdet med løftehjælpemidler.

8
1

4

2

Søjlesvingkran
5
3

Vægsvingkran

6

Sammenklappelig
kran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Svingkran
Drager
Løfteenhed
Drager til mediefremføring
Vakuumslange
Filterenhed
Pumpeenhed
Pneumatisk ejektor

7

Mechcrane™ LPS
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EASYCRANE™
Easycrane™-serien består af fleksible
sammenklappelige kraner med en vakuumløfter
integreret i svingarmen – en komplet arbejdsstation til
hurtige og jævne løft!
Med en generøs rækkevidde og en højderegulerbar
gulvsøjle kan Easycrane™ tilpasses de fleste
arbejdspladser. Tilvælg en mobil fodplade, så du kan
flytte Easycrane™ mellem forskellige arbejdsstationer
med en manuel palleløfter.
Easycrane™ fås i flere modeller:
Easycrane Pro™ Fleksible enhåndsløft op til 50 kg
Easycrane M™ Plade- og papkasseløft op til 50 kg
Easycrane V™ Sækkeløft op til 50 kg
Easycrane Pro Rapid™ Hurtige papkasseløft op til 35 kg

A

MODEL EASYCRANE™
Maks. kapacitet 1

[kg]

Pumpe

PRO + M

V

PRO RAPID

5-50

5-50

5-35

C/D/I

F/G/H

C/D/I

140/160

80/100/120

Løfteslange ø

[mm]

Søjlehøjde H

[mm]

60/80/100/120

1830-3290 2

Arbejdsområde A+B

[mm]

2000/2500/3000/3500/4000

B

H
b: 0 (fast)
b: 136-286 (mobil)

	Afhænger af løfteslange, sugefod og håndteringsemnets porøsitet.
	Justerbar i trin på 100 mm.

1

2

Mobiarm™ + ejektordrevet vakuumløft
Hvis du vælger en ejektordrevet
vakuumløfter, kan den let kombineres
med den mobile sammenklappelige
kran Mobiarm™.
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H Å N D T E R IENAGS YACF R SAÆ
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E ™K E

Nogle gange er fleksibilitet det vigtigste.
Med en mobil fodplade kan vakuumløfteren let
flyttes mellem forskellige arbejdsstationer.

√
√
√
√
√

Komplet ergonomisk arbejdsstation
Brugervenlig
Øger produktiviteten
Fast installeret eller med mobil fodplade
Praktisk håndtering, også tæt på søjlen

En variant til ethvert løftebehov.

Easycrane Pro™

Easycrane M™

Easycrane V™

Easycrane Pro Rapid™

Tilbyder behagelig og
fleksibel enhåndshåndtering
af laster op til 50 kg.

En fleksibel vakuumløfter til
mange forskellige løfteemner
op til 50 kg.

En kraftfuld vakuumløfter
til sække eller porøse
papkasser op til 50 kg.

Med hurtigudløsningsfunktion
til hurtig og nem håndtering af
laster op til 35 kg.

Løfter let og problemfrit
papkasser, andre typer
kasser, pakker, poser med
mere.

Med fast eller leddelt
håndtag – praktisk til stabling
af produkter, plader og
kasser.

Med et kort håndtag til let
håndtering af sække eller et
forlænget håndtag til større
rækkevidde ved stabling
eller håndtering af store
emner.

Beregnet til hurtige løft på
arbejdsstationer inden for
distribution og logistik.
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Produkter og systemer fra Movomech bruges i en lang række brancher i mange forskellige lande. Her er et udvalg af kunder, der har valgt
Movomech-virksomhederne som partnere for at strømline deres produktionsprocesser.

AUTOMOTIVE

ØVRIG INDUSTRI

Audi | Autoliv | BMW | DAF | DaimlerChrysler | Faurecia | Ford | General
Motors | Jaguar | Johnson Controls | Lear Corporation | MAN | Mercedes
Benz | Nissan | Renault | Opel | Peugeot | Porsche Scania | Tower Automotive | Volkswagen | Volvo AB | Volvo Cars

ABB | Airbus | Alfa Laval | Arla | Arvin Meritor | Atlas Copco Secoroc | Atlas
Copco Tools | Astra Zeneca | Ballingslöv | BT Industries | Cardo | Carglass
| Carlsberg Sverige | Daloc | Danfoss | Dooria DynaMate | Dynapac | Electrolux | European Furniture Group | Finja | GGP Sweden | Gustavsberg
Husqvarna | IFÖ | Kilsgaard | Kinnarps | Orresta | Outokumpu | Pilkington
| Randek BauTech | Saab AB | Schenk | SKF | Statoil | Swedoor | Tarkett |
Westinghouse

LINE BUILDERS
ABB | Comau | Dürr | KUKA | Lear Corporation | Magna | ThyssenKrupp |
TMS | VDL Steelweld

FORHANDLER I DANMARK

GMV A/S 75 73 82 47
www.gmvas.dk

Movomech AB +46 (0)44 28 29 00

www.movomech.se

