PRO180
Håndkontrol

Brugervenligt kontrolpanel

Aftagelig for optimal
ergonomisk styring.

- nødstop
- serviceindikator
- display med batteristatus

•
•
•

SmartPack

Skift nemt
batteripakken for at
forlænge driftstiden
over flere skiftehold.

•
•
•

Fleksibel løsning til løft og transport af alt fra ruller til
kasser på en ergonomisk og effektiv måde.
Kan fås med tre mastestørrelser: S, M og L.
Løftevognen kan fås i rustfrit stål, udstyret med
en hvid FDA-godkendt afdækning, der er ideel til
fødevarefremstilling og medicinalindustrien
SafeDrive sikrer, at hvis et værktøj rammer et objekt
under sænkning, standser det øjeblikkeligt.
Løftevognen er remdrevet, hvilket giver en sikker,
støjsvag og jævn oliefri kørsel.
Med vores brede sortiment af værktøjer og
tilbehør kan PRO180 optimeres til dine behov.
Standardværktøjer og tilbehør vises på de følgende
sider.

Kontakt din salgsrepræsentant for skræddersyede
løsninger.

Kontakt
os!
Tekniske specifikationer
Beskrivelse

Specifikationer

PRO180S/PRO180M/PRO180L
PRO180SSS/PRO180MSS/PRO180LSS

89400 / 89410 /89420
89405 / 89415 / 89425

Løftekapacitet

180 kg

Vandring

840/1390/1940 mm

Enhedsvægt

77/81/86 kg

Total højde

1440/1990/2540 mm

Batterioplader

100-240 V, stelforbundet 50-60
Hz

Batteri

2 x 12 V 17 Ah

Watt

80 W

Løft pr. opladning

180 kg x 1 m x 100 gange

Bevægelser op og ned

Håndkontrol (to hastigheder)

Forhjul

Fast

Bremsesystem

Centralbremse med retningslås

Overbelastningsbeskyttelse

Indbygget i printkort

IP-klassifikation

IP24

Løftehastighed hurtig/langsom

0,1 m/s / 0,05 m/s
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elektrisk løftevogn

Værktøjer

Alle mål er L x B x H

!

Platform

Platformen kan monteres
±100 mm fra position på tegning.

Løft og transporter sikkert gods i varierende størrelser med
denne robuste platform monteret på PRO180.
Art. 893610 ss-overflade, 600 x 400 mm
Art. 893611 alu-overflade, 600 x 400 mm
Art. 893612 ss-overflade, 600 x 600 mm
Art. 893613 alu-overflade, 600 x 600 mm

A2 = Rustfrit stål
FZB = Forzinket blødt stål

!

Foldbar platform

Platformen kan monteres
±100 mm fra position på tegning.

Med dette gaffelværktøj med en foldbar platform af
rustfrit stål kan du løfte kvartpaller og kasser med det samme
værktøj.
Art. 893634
Overfladestørrelse 500 x 450 mm
Gaffellængde 500 mm, ID 370 mm

Bom
Transporter og monter ruller direkte på aksler og maskiner
uden besvær med dette ergonomiske bomværktøj.
			
Art. 893620 Ø 63,5 x 500 mm
Art. 893621 Ø 63,5 x 1000 mm

Rullebom
Denne bom er udstyret med ruller til ubesværet håndtering af
ruller. Sikkerhedspalen holder rullen på plads og sørger for sikker
transport. Palen frigøres automatisk, når bommen rammer akslen.
Art. 893622
Håndterer ruller op til 600 mm
ekst.

int.

Kranarm med krog
En kranarm med en justerbar krog er
ideel til at nå ind i trænge områder til
håndtering af maskindele, små tromler
osv.
Art. 893623
Armlængde 600 mm

Har du spørgsmål? Kontakt TAWI direkte på +45 8617 2266 eller på mail@tawi.dk

Alle mål er L x B x H

Rullegaffel

!

Gaflen kan monteres
±100 mm fra position på tegning.

Rullegaflen er en standardløsning til håndtering af
ruller på den udvendige side.
Art. 893631
Gaffellængde 600 mm, C-C 250 mm

!

Gaffel

Gaflen kan monteres
±100 mm fra position på tegning.

Dette standardgaffelværktøj er ideelt til håndtering af
både kasser og ruller. Med et gaffelværktøj på PRO180 kan
plastkasser håndteres ergonomisk og effektivt.
Art. 893630
Gaffellængde 500 mm, ID 370 mm

!

Gaffel til aksler

Gaflen kan monteres
±100 mm fra position på tegning.

Med dette værktøj kan ruller på
aksel nemt gribes og løftes. Rullen hviler
sikkert på gaflerne under transport.
Art. 893632
Størrelse 340 x 500 mm
Håndterer ruller op til Ø 600 x 500 mm

Rulleløfteren
er vores mest
fleksible løsning
til håndtering af
ruller!

Rulleløfter
Med dette meget effektive værktøj, der håndterer
ruller fra kernen, kan du samle ruller op fra en lodret
position og dreje dem til vandret position.
Art. 893650 kerne Ø 76
Art. 893655 kerne Ø 152
Håndterer ruller op til Ø 650 x 600 mm
ekst.

int.

*

* Maks. last 130 kg med standardben, 150 kg med +100 mm udvidede ben.

Har du spørgsmål? Kontakt TAWI direkte på +45 8617 2266 eller på mail@tawi.dk

Svensk kvalitet. Globale løsninger.

Tilbehør

Alle mål er L x B x H

Stige

Ergonomisk

QuickLoad

Foldbar stige, der er optimal,
når godset skal fra lad til hylde.
Denne ergonomiske tretrins stige
kan monteres på begge sider af
løftevognen.

Denne funktion bruges til jævn og præcis
anbringelse af lasten, som derved sparer
operatøren værdifuld tid og arbejdsindsats.
Anbringelse styres praktisk med den aftagelige
håndkontrol.
Art. 890500

Art. 890692

V-blok med rotationsplade
En v-blok på platformen er en fleksibel og omkostningseffektiv løsning til
håndtering af alle typer ruller. Rotationspladen egner sig til alle platforme
af rustfrit stål og giver ubesværet rotation af v-blokken. V-blokken kan
også bruges uden rotationsplade.
Rotationsplade art. 890640
V-blok art. 890641, bloklængde 380 mm, til ruller op til Ø 600 mm

Effektiv

Lynkobling
Med en lynkobling er det hurtigt og
enkelt at skifte mellem forskellige
værktøjer, til effektiv håndtering af
forskellige varer.
Art. 893691, slædehalvdel
Art. 893692, værktøjshalvdel

Svingbar adapter
Gør alle værktøjer svingbare
og giver løftevognen større
fleksibilitet.
Adapteren kan monteres mellem
alle typer værktøjer.
Art. 893697

SmartPack
Forlæng arbejdstiden med
en udtagelig batteripakke
og oplader.
Art. 894400

Sikker

ESD-hjul
Sørg for sikkerhed med ESD-hjul, når
det ikke er tilladt med elektrostatisk
udladning, f.eks. i miljøer, hvor der
samles elektriske komponenter.
Art. 890692

Rullesæt til platform
Emner flyttes let og sikkert over på ladet med et rullesæt fastgjort til platformen.
Passer til platform 893610 og 893611.
Art. 890644 stålrulle Ø 40 x 400 mm
Art. 890645 plastrulle Ø 40 x 400 mm
Art. 890646 stålrulle Ø 40 x 600 mm
Art. 890647 plastrulle Ø 40 x 600 mm
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