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” smidig frekvensstyrd  

kedjelyftare ” 

Lättmanövrerad och smidig 
Mechchain Pro II är ett extremt lättmanövrerat 
lyftdon för professionell lyfthantering. Frekvens-
styrning ger en steglös lyfthastighet som kontroll-
eras via joystick.  Mechchain Pro II kombinerar 
möjligheten till god kontroll och hög precision, 
samtidigt som den erbjuder en imponerande lyft-
hastighet. 
 

Låg installationshöjd 
Detta lyftdon är lämpligt då en välkontrollerad 
och precis rörelse önskas. Integration med skensy-
stemets löpvagn ger en mycket låg bygghöjd och 
möjliggör installation även i trånga utrymmen. 

Tyst Snabb Precis 

Integrerad PLC och möjlig radiostyrning 
Mechchain Pro II har integrerad PLC förberett 
för att förenkla kundanpassade funktioner. Det 
finns även möjlighet att välja radiostyrning i 
de fall detta underlättar hanteringen. 
 

Passar i många miljöer 
Mechchain Pro II finns i lastklasserna: 63-80-
125-225kg. Typiska tillämplingsområden är 
allmäna lyft med stropp eller krok, lyft inom 
alla typer av industri, montering med hög lyft-
precision, lyft med specialverktyg för monte-
ringsarbete, pallplockning och plockning från 
rullbana. 
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TEKNISKA DATA 

 

Mechchain Pro II   63   80   125   225 

  

  

Max last  kg  63   80   125   225 

Lyfthastighet  m/min  0-16   0-16   0-12    

Slaglängd   met  5   5   5   3,5 

Bullernivå  dB  <70   <70   <70   <70 

Bygghöjd Z  mm  420   420   420   420 

Spänning  N, PE  1x230V  1x230V  1x230V  1x230V

  

Motoreffekt  kW  0,37   0,37   0,37   0,37 

Säkringsklass  AT  10   10   10   10 

Kapslingsklass   IP54   IP54   IP54   IP54 

Egenvikt  kg  20   20   20   20 

Encoder 
 
Mechchain Pro II kan som option utrustas med en 
encoder som avläser axeln i spindelgränsläget. 
Detta gör det möjligt att ställa in ett nedre 
stoppläge, samt ytterligare två stopp-/startlägen 
längs med slaglängden. 
Positionerna lagras i ett inbyggt minne i               
frekvensomriktaren, och sparas även om    
strömmen bryts. 


