
Snabba upp den manuella 
hanteringen av gods med vakuum

TAWI vakuumlyftar är robusta och pålitliga verktyg 
som gör det enkelt att lyfta, för alla. Våra lyftar är 
alltid utformade med användaren i fokus. 
Vakuumlyftarna är mycket användarvänliga och alla 
lär sig att använda dem inom några minuter.

Vakuumtekniken är idealisk för säker lyft utan risk för 
skador på  godset eller personen som lyfter dem. 
Greppa lasten med sugfötter avsedda för de gods du 
behöver lyfta, oavsett om du lyfter på säckar, 
kartonger, skivor eller något annat.

TAWI vakuumlyft tillåter alla att lyfta upp
till 270 kg utan ansträngning. Ge alla
kraften att lyfta ökar arbetskraftens flexibilitet vilket 
gör det enkelt för anställda att byta mellan 
arbetsstationer. Lyftarna är extremt mångsidiga och 
hanterar allt från enkla  kartonger till komplicerade 
bilkomponenter.

TAWI VacuMyggan är vår mest mångsidiga lyft som 
hanterar allt från otympliga säckar till ömtåliga
glasskivor eller komplexa bilkomponenter.



Any questions? Contact TAWI dir

TAWI VacuMyggan

• Snabbt och effektivt arbetsflöde
• Noggrant, säkert grepp och positionering
• Justerbarhet för att passa olika

kartongstorlekar och former
• Max hastighet med minimal ansträngning

• Hantera skivor av trä, glas, aluminium och laminat
• Säkert grepp för effektiv och pålitlig lyft
• Stor rörelseomfattning för högsta noggrannhet och

flexibilitet
• Luta eller vänd skivor upp till 360 °

Lådor och kartonger

Skivor

Vakuumlyftar

Modell VM30 VM40 VM50 VM60

Lyftkapacitet 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

Max längd lyft 
slang 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 4 000 mm

Lyftslang ø 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm

Slag 1 800 / 2 600 mm 1 800 / 2 600 mm 1 800 / 2 600 mm 1 800 / 2 600 mm

Lyfthastighet 0-1 m/s 0-1 m/s 0-1 m/s 0-1 m/s

Modell VM80 VM100 VM120 VM180 VM270

Lyftkapacitet 80 kg 100 kg 120 kg 180 kg 270 kg

Max längd lyft  
slang 4 000 mm 2 500 mm 4 000 mm 2 500 mm 2 500 mm

Lyftslang ø 180 mm 200 mm 230 mm 250 mm 300 mm

Slag 1 800 / 2 600 mm 1 700 / 2 400 mm 1 700 / 2 400 mm 1 500 / 1 800 mm 1 500 / 1 800 mm

Lyfthastighet 0-1 m/s 0-1 m/s 0-1 m/s 0-1 m/s 0-1 m/s

TAWI VacuMyggan Standardmodeller
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Vi rekommenderar  att du monterar din 

TAWI VacuMygga i TAWI:s egna 
kransystem.  

Pelarsvängkranen eller travserssystemet 
hänger upp lyftslangen och finns i olika 
längder och kapaciteter.

Vakuum pumpar
TAWI vakuumpumpar finns i två 
modeller; medium och stor. 
Medelmodellen rekommenderas för 
VM30-50, den stora modellen för 
VM60-270.

Vakuumlyftar

Handtag

Fasthandtag Standardhandtag Flexhandtag Special handtag

Exempel på sugfötter

Fasthandtag med 
special sugfot 630200

Flexhandtag med 
sugfot för kartonger 
630650

Flexhandtag med 
sug för sidolift 

610850

Flexhandtag med 
speciellt spindelok 

för lyftplåt

Flexhandtag med
sugfot för skivor 
610620, vinkeladapter 
610810 och handtag för 
vinkeladapter 61081
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Kransystem

En tillförlitlig grund för
effektiv lyftning
Ett kransystem byggt för dina behov, integrerat i ditt 
arbetsflöde, hjälper till att säkerställa effektiva lyft och 
produktiva processer. TAWI kransystem och TAWI 
Pelarsvängkranar ger dig frihet att lyfta och flytta gods 
exakt var du behöver dem.

TAWI-kransystem erbjuder flexibla lösningar för 
monteringslyft så att du kan använda dem var du än 
behöver. Stål- eller aluminiumprofiler kan monteras i 
tak- eller golvpelare, byggda för att matcha dina 
faciliteter och tillgodose alla dina behov. Oavsett hur 
dina anläggningar är konstruerade, kommer vi att

bygga ett kransystem som är idealiskt för dina 
förhållanden.

Med ett urval av standardkranar och möjligheten att 
modifiera kranar till kundförfrågningar, kan vi alltid 
hitta en idealisk lösning för dina affärsbehov.

TAWI Kranar är tillförlitligt system som hjälper till att 
hålla din verksamhet igång i årtionden. Profilerna är 
tillverkade av högkvalitativt stål, färdiga med en 
skyddande beläggning. Delar sammanfogas smidigt och 
ser till att vad som helst som du hänger i systemet 
kommer att fungera smidigt under många år framöver.
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Kransystem

TAWI Kransystem

• Aluminium- eller stålprofiler
• Monteras i tak eller på golvpelare
• Hängs upp direkt i tak eller takbjälkar
• Flytta lyften med manuell ström eller fjärrkontroll
• Portabla kranar föunderstagad beroende på vad som 

passar dina lokaler

• TAWI-kransystem är alltid byggda på kundförfrågan
• Anpassad till dina faciliteter och krav
• Enkelt integrerade i ditt arbetsflöde
• Levereras i TAWI blå beläggning, eller i den färg du 

vill ha

• Enkla och dubbla kranar
• Lågbyggt system för låga ytor
• Rostfria system för enkel rengöring
• Väggsvängkranar monterade på vägg eller 

pelare
• Bärbara alternativ finns tillgängliga

Många möjligheter

Kundanspassat

Komplett utbud av system

• Upp till 1 500 kg lyftkapacitet
• Upp till 8 000 mm mellan upphängningspunkter
• Ger stor rörelse vid lyft med vakuumlyft eller telfer

Kraftfull upphängning




