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Gazdaságos megoldás
egy ergonómiai problémára
A VacuEasylift egy kézi működtetésű emelő eszköz, amely csaknem
minden fajta teher mozgatására alkalmas. A rendkívül sima és gyors
működést részint az teszi lehetővé, hogy egyazon karral a teher emelhető, le- és elengedhető, másrészt a vákuum szivattyú, mely a teher
emelését és megtartását végzi.
A VacuEasylift a világon vezető termék, eredeti svéd gyártmány, mely
a legtöbb országban szabadalommal védett. Egyedülálló koncepciója
alapján a VacuEasylift.et sokoldalú rendszerré fejlesztettük ki, mellyel
az emelés egyszerűbb, biztonságosabb és hatékonyabb.

3
3. TV-készülékek és más elektronikus eszközök újrafeldolgozása
a VacuEasylift alkalmazásának
egy gyorsan növekvő területe.
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1. Egy tipikus összeállítás, melynél a szívófej íves felülettel érintkezik. A tekercsek
mozgatása általános a belsőépítészeti
iparban, pl. szőnyegek és tapéták gyártásánál. A VacuEasylift alkalmazása előtt
ez általában két ember feladata volt.
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2. A szeszesital kereskedők kartonok,
rekeszek és tartályok mozgatására
használják a VacuEasyliftet. Ezeket
az egységeket különleges nyéllel
látjuk el, és könnyű, alacsony építésű
alumínium lengőkaros darukkal és
darurendszerekkel szállítjuk.

5. VacuEasylift speciális csatlakozóval
rekeszek emeléséhez. Ezt az egységet
egy gyors kuplunggal láttuk el, amely
lehetővé teszi a gyors váltásokat a
rekeszt mozgató szerszám, illetve a
dobozokat mozgató szívófej között.

4. A hordókat /
konzervdobozokat /
bödönöket mozgató
VacuEasylift igen
közkedvelt a gyógyszer- és vegyi áru
iparban. Egy vagy
több edény egyidejű
emeléséhez szükséges
szívófejeket is
szállítunk.

6–7. A 20 kg maximális
teljesítményű, egy ujjal is
működtethető VM80
megfelel élelmiszer feldolgozáshoz és elektronikus
alkatrész gyártáshoz is.
A különlegesen könnyű,
kézre álló, minden típusú
gyártósorhoz illeszthető
szerszám iránti igény
eredményezte a baloldali
képen látható VM80 tipus
két változatát. (A jobboldali képen a normál nyél
látható)
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VacuEasylift: egy emelő berendezés, amely majdnem 1 m/s
sebességgel mozgat és tart meg súlyokat.
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Könnyű, mint a levegő –
ajánljuk minden elképzelhető
munkakörülményhez
A VacuEasylift minden elképzelhető munkahelyen megkönnyíti az
emelést, legyen az ipar, szerelőcsarnok, raktár, vagy elosztó központ.
A VacuEasylift biztonságosabbá teszi az emelést mind a kezelő, mind
a mozgatandó anyag szempontjából.
Amint egy VacuEasylift-et üzembe helyez, nem lesz többé szüksége
rakodómunkásokra a tárgyak mozgatásához és emeléséhez.
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1. A VacuEasylift mentesíti a vállak és hát terhelését az épít- és
tájvédelmi anyagokat előállító iparban.

2. Nagy és nagyon vékony acéllemezeket mozgatnak ezen a filmbevonó gépen keresztül, egy 6-lábú tartókerettel. Az egyenes működési
irány kiváló alkalom a Lyftman monorail alkalmazására, melyet
ezúttal portálokra függesztettek fel.
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3–4. Ez a rendszer egy összesen 5 munkahelyből
álló területet lát el. Egy nyéllel felszerelt, hajlított
csatlakozó a szívófejet 90 fokban elfordítja és a
paneleket függőlegesből vízszintes helyzetbe emeli.
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ĺgy minden alkalmazottja tudja mozgatni
a nehéz vagy ormótlan tárgyakat.
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1
1–2. A panelek és lapok mozgatására használatos szívófejek számtalan kivitelben készülnek a sokféle méret, súly és anyagsűrűség miatt.
Egyes esetekben elegendő két szívófej egy széles tartókeretre szerelve.
Ugyanez alkalmazható bármilyen tipusú ablak mozgatásához is.

3. Alacsony a mennyezet és
alig van munkaterület? A
VacuEasylift segítségével a 60
kg-os lapok lyukasztógéphez
való mozgatása egyszemélyes
feladattá vált.
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4. A fafeldolgozó ipar azt
várja a VacuEasylift-től, hogy
ormótlanul nagy és nehéz
késztermék darabokat emeljen
és mozgasson. Ez a szép darab
fa 250 kg-ot nyom!
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Minden egységhez illeszthető: távirányító,
mellyel a szivattyú a munkaterület elhagyása nélkül is működtethető.
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A legjobb teljesítmény
és minőség
A rendszer működéséhez szükséges vákuumot előállító szivattyú a
VacuEasylift szivében található. E vákuumszivattyúk nagy hatékonysága
és kis súlya biztosítja a legjobb teljesítményt és minőséget. Minden
alkatrészt bevizsgálunk szállítás előtt.

Gyors megtérülés
Egy VacuEasylift-be való befektetés hamar megtérül. A rendszert könnyű
beszerelni illetve hozzáigazítani a különböző iparágak illetve mozgatandó
tárgyak támasztotta követelményekhez. A VacuEasylift optimális kombinációja a hatékonyságnak, ergonómiai megfelelőségnek és gazdaságosságnak, melyet más emelő rendszerek nem tudnak nyújtani.

1
1–2. Egy hajlított csatlakozó és egy nyél megoldja azt a problémát,
hogyan lehet egy függőlegesen álló tárgyat felvenni és vízszintes
helyzetbe fordítani.
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4. A külön megrendelhető távirányító hamar népszerűvé vált, mivel lehetővé teszi, hogy a kezelő a
vákuumszivattyút a munkaterület elhagyása nélkül
működtesse. Minden típushoz rendelhető.
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3. A kezelő VacuEasylift segítségével helyezi át
ezeket a 25 kg-os dobozokat a mérlegelő egységről
raklapra. A levegőcső kék védőburkolata külön
megrendelhető.

A VacuEasylift CE minősítéssel rendelkezik és teljesíti
a Svéd Gyártók Felügyeletének előírásait
A gyártás ISO szabvány szerint történik.
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1
1. Ugyanazzal a szívófejjel mozgatható az üres raklap, mint a korábban ugyanazon a raklapon lévő doboz.

2
2. Egy közismert tárgyat, egy lapos, nehéz dobozt mozgatnak a VM160 típussal, melyet úgy alakítottunk ki, hogy maximális emelési
magasságot biztosítson egy alacsony mennyezetű munkahelyen.
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A vákuumot szivattyú hozza létre, amely
az emelés helyétől akár 30 méter távolságban is elhelyezhető.
Az emelőcső tetején lévő forgócsukló lehetővé teszi
a rendszer 360 fokos forgatását.
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Emelés levegővel
A VacuEasylift vákuum segítségével emeli és tartja meg a tárgyakat.
A levegő egy szűrőn és levegőcsövön áthaladva jut a szívófejjel ellátott
emelőcsőbe.
Az emelőcsőben a vákuum egy kar segítségével szabályozható. A szabályozott vákuum emelkedésekor az emelőcső összehúzódik és felemeli
a tárgyat. A szabályozott vákuum csökkenésekor az emelőcső nyúlik és
leereszti a tárgyat.
A VacuEasylift alaposan kipróbált rendszer, mely a legmagasabb működési és biztonsági követelményeknek is megfelel. A szívófej biztonságosan
megtartja a terhet mindaddig, míg az le nem ér a padlóra. A energiaellátás
zavara sem okoz problémákat. Áramkimaradás esetén egy biztonsági szelep lezár, és az eszköz a terhet lassan és szabályozottan leengedi a padlóra.

1
1–2. A zsákok kézi mozgatása rendkívül nehéz, ezért került ez a
feladatt a VacuEasylift tíz legnépszerűbb alkalmazási területe közé.
A VM160 maximum 60 kg-os zsákokat képes emelni, ezáltal gyakorlatilag alkalmas az élelmiszer- és vegyianyag iparban használatos
valamennyi zsák mozgatására.
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4. Minden Vacueasylift készülhet rozsdamentes
acél kivitelben is, így nagy tisztaságot igénylő,
illetve korrozív környezetben is alkalmazható.
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3. Szívófejeink kialakítása alkalmas bármely tipusú
zsák mozgatásához. A porózus anyagok, mint pl.
papírzsák esetében a szívófejet gumiszegély keretezi.
A szívófej tömítést a csomagolásra használt anyagtól
függően kell megválasztani. Legyen az zsugorfóliázott, vagy vákuumcsomagolás – mindenre van
VacuEasylift megoldás.

VacuEasylift rozsdamentes kivitelben élelmiszer- és vegyipari, valamint
nagy tisztaságot igénylő. környezetben való alkalmazásra.

7

VacuEasylift

®

Alumínium lengőkaros daruk 125 kg teherbírásig
A VacuEasylift gyors és könnyű manőverezése érdekében Lyftman
alumínium lengőkaros darukat és darurendszereket is szállítunk. Az
emelőcsövet tartó kar különféle hosszban készülhet. A lengőkaros daruk
szerelhetők Lyftman oszlopra vagy a falra, vagy egy meglévő oszlopra,
minden esetben megmarad nagy hatósugaruk.

1
2
1. Falra szerelhető
lengőkar. Max.
teherbírás 125 kgHatósugár 180 fok.
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2. Oszlopra szerelt lengőkar.
Max. teherbírás 125 kg.
Hatósugár 240 fok.
Ellentartó méretei 575/860 mm.
Szabvány oszlop magasság
3610/3840 mm.
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3. Oszlopra szerelt,
alacsony kivitelű lengőkar.
Max. teherbírás 40 kg.
Hatósugár 240 fok.
Ellentartó mérete 300 mm.
Szabvány oszlop magasság
3000 mm. Falra szerelhető
kivitelben is szállítjuk.

4. Oszlopra szerelt, inverz
kivitelű lengőkar nagyon alacsony
mennyezetű helyiségekhez.
Max. teherbírás 80 kg.
Szabvány oszlop
magasság 3130 mm.
A kar acélprofilból készül. Falra
szerelhető kivitelben is szállítjuk.

Darurendszerek 1500 kg teherbírásig
A Lyftman darurendszerek felfüggeszthetők a mennyezet szerkezetére,
vagy szerelhetők portálokra. Alacsony kivitelű rendszereket is szállítunk
olyan munkahelyekhez, ahol a belmagasság a szabványosnál
alacsonyabb.
5 Nincs szükség komplett
rendszer kiépítésére, ha a
VacuEasylifttel kiszolgálni
kívánt terület egyenes
vonalú. A Monorail a
megfelelő megoldás,
ha egyértelmű a
működés iránya.
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7. Egy győztes kombináció: Lyftman acél profilok a darubakhoz,
Lyftman alumínium profilok a daruhídhoz (max. 125 kg-ig).
s (m)

6. A darurendszerek egy választott
x–y területet fednek le. A daruhíd
simán követi a kezelő mozgását,
és a VacuEasyliftet
mindenkor pontosan
a kezelő felett tartja.
Különböző lehetőségek vannak a rendszer
mennyezeti szerkezetre
való felfüggesztésére. Egy
másik lehetőség, hogy a
darurendszert a padlóhoz
erősített portálokra szerelik.
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P(kg)

8. Könnyű kiválasztani a megfelelő rendszert:
S = a lehetséges maximális távolság a felfüggesztési pontok között,
P = SWL (Biztonságos működési terhelés)

Már 40.000 berendezés működik
40 különböző országban.
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A VacuEasylift számokban
Tipus

VM10 /12 /140

VM80

Emelhető súly, kg

20

VM1 0/180

30

3

50

100/12

00/1

40

VM200/230
0

Emelőcső hossza, mm

100

1

200

2

0

Ø mm

16

1

0

VM21 0/2180

VM250
0

1 0

0

0

0

0

4
2

2x

L max. mm

70

0

0

0

4

L min. mm

1570

0

0

0

1

2600

26 0

24 0

15 0

800+800 mm standard
méretig fix hosszabbítások

800+800 mm
standard méretig fix
hosszabbítások

800+800 mm
standard méretig fix
hosszabbítások

Emelési magasság, mm

1500

Hosszabbított,
rugalmas fogantyú

Nincs

Lmax - Lmin = emelési magasság

Nincs

VM300
160

2600

Kérésre szállítható

Nincs

L min
Emelőcső
hossza

S = Szívófej magassága,
40-100 mm között lehet

ø

Az alacsony kialakítású forgócsukló
bármilyen terhelés mellett 360 fokban körbefordítja az emelőcsövet.

L max

A motor kétfokozatú bolygógyűrűs
vákuumszivattyúban található.
A berendezéstől távol is elhelyezhető anélkül, hogy a VacuEasylift
hatékonysága csökkenne. Több
éves hibamentes működésre készül.
Robbanásbiztos motorokat is
tudunk szállítani.

s

Az emelőcső erős neoprénből
készül, belső merevítéssel. Védűburkolat megrendelhető.

Vákuumszivattyúk
Vákuumszivattyúink magas hatásfokú, hosszú élettartamú gépek, alacsony
energiafelhasználással. Az alábbi táblázat tartalmazza a műszaki adatokat.

Szűrők normál vagy nagyteljesítményű kivitelben készülnek, illetve
nagy tisztaságot igénylő területekre
rozsdamentes acélból.

2

1
Szivattyú
egység

modell

Motor

MotorDepresszió

Súly

Cső tipusa

Méretek

Lxbxh

@ 50 Hz @ 60 Hz
(kW)

(kW)

(mbar)

(kg)

SA 200/2

1,1

1,3

720

49

(mm)
VM 80

500x380x420
535x335x450

SA 320/2

2,2

2,55

550

34

VM 100 - 160

SA 350/2

3,0

3,45

630

41

VM 160 - 2180 630x335x450

SA 450/2

5,5

6,6

650

67

VM 160 - 2180 700x420x520

Kérésre sűrített levegős
szivattyúkat is tudunk szállítani.

2. Fali konzolra szerelt vákuumszivattyú (cikksz. LR-32526,
Lyftman oszlopra is illeszthető).
Az SA320/2, SA350/2 tipusokhoz
zajvédő burkolat megrendelhető
(cikksz. 66000).
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VM80

85510 85x200 mm

85520 Átm. 145 mm

85530 Átm. 130 mm

30210 Átm. 190 mm

30300* 165x270 mm
Zsákokhoz

VM100 VM120

30200* Átm. 200 mm

30305 165x270 mm
Zsákokhoz, rozsdamentes acélból

30320 290x190 mm
Zsákokhoz

30600* 2x85x200 mm
Dobozokhoz, stb.

30650* 2x85x200 mm
30700 100x250 mm
Dobozokhoz, lapokhoz

30710* 140x205 mm

30715 140x205 mm
Rozsdamentes acélból

30250* Gyors
csatlakozó, felső

30260* Gyors
csatlakozó, alsó

30270* Adapter lemez
VM100/120

30350* Alsó
forgócsukló 360 fok

30360*
fokos adapter lemez

30460

30800 90 fokos
hajlított adapter

30811 Nyél hajlított
adapterhez

40650* 2x100x250 mm

40700 120x320 mm

10230 Átm. 270 mm

10300* 180x370 mm
Zsákokhoz

10320 380x230 mm
Zsákokhoz

10400 125x580 mm
Tekercsekhez, stb.

10600* Panelek
2x120x320mm,
400 mm-es keret
10610* 800 mm-es
keret
10620* 1200 mm-es
keret

10630*
4x120x320 mm,
1800 mm-es keret

10650*
2xátm.200 mm,
400 mm-es keret
10670* 600 mm-es
keret
10680* 800 mm-es
keret

10700* 200x320 mm

10850 200x330 mm
Oldalsó emelő

10250* Gyors
csatlakozó, felső

10260* Gyors
csatlakozó, alsó

10350* Alsó
forgócsukló 360 fok

VM140

40230* Átm. 270 mm

VM160 VM180

10200 Átm. 270 mm, Konzervdobozokhoz, tégelyekhez, hordókhoz

10500 125x580 mm

10705 200x320 mm
Rozsdamentes acélból
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Kérésre még további szívófejeket és kiegészítőket
is tudunk szállítani.

10710* 200x290 mm
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10360
90 fokos adapter lap

10440

10450

10810
90 fokos hajlított
adapter

10811
Hajlított adapter nyél

10820 Univerzális csatlakozó

VM200

20320 380x230 mm
Zsákokhoz

20600* Dobozok, lapok
2x140x380 mm keret 500 mm
20650* 2x14x380 mm
keret 1200 mm

20810 90 fokos
hajlított adapter

20820 Univerzális
csatlakozó

20300* 460x205 mm 21200 Átm. 320 mm
Zsákokhoz
Hordókhoz stb.

21250* Gyors
csatlakozó, felső

20350
360 fokos alsó
forgócsukló

21260* Gyors
csatlakozó, alsó

VM2160/2180
41360 2x200x330 mm
Panelekhez.
Keret 740-1300 mm

41370 2x200x330 mm
Panelekhez.
Keret 765 mm

Egyéb kiegészítők, példák

0102 Gázpalackokhoz, stb. 0114

0116 TV-khez, stb.

0250

0285

0296

0420

0450

0454 Panelekhez

0471

0540

0581

0603

0622

0670

ÉS EZ MÉG NEM MINDEN...
Szívófej tömítéseink természetes gumiból készülnek úgy, hogy minden felhasználási
célra alkalmasak legyenek. A TAWI nagy tisztaságot igénylő munkaterületekre alkalmas
tömítéseket is gyárt. Kérésre a VM230/250/300-hoz is szállítunk szívófejet.
Cső

Kérjük, lépjen kapcsolatba TAWI képviselőjével a legmegfelelőbb
szívófej kiválasztása érdekében.
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VacuEasylift, VacuMove,
Levalair, VacuMyggan, VacuMyggen
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