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Lättmanövrerad och smidig 
Mechline Pro är en intuitiv och lättmanövrerad 
pneumatisk vajerlyftare för lätta laster upp till 
50kg.  
Vajern är mycket slitstark och kan användas i upp 
till 300 000 arbetscykler. Vid en frekvent         
användning om 200arbetscykler per dag ger detta 
en livstid på hela 1500 arbetsdagar– det vill säga 
över fem år. 
 

Enkel att integrera 
Mechline Pro har en mycket låg egenvikt och upp 
till 2 meters slaglängd. Lyftaren monteras med 
fördel i ett skensystem eller en vägg-/
pelarsvängkran. Vid svirvelns verktygsinfästning 
integreras med fördel ett pneumatiskt gripverktyg 
och dess kontrolldon. Även ett enkelt mekaniskt 
verktyg ger en lätt och ergonomisk hantering. 

Snabb Smidig Låg bygghöjd 

Anti-jump ingår 
Mechline Pro är i standardutförande utrustad med 
en justerbar anti-jump-funktion, som låser        
lyftrörelsen vid okontrollerade lyft, t ex om lasten 
tappas av misstag. Detta ger en säker                 
arbetssituation för operatören. 
 

Flera varianter 
Operatören kan med Mechline Pro hantera lasten 
helt utbalanserat i upp till tre vikter via en separat 
styrenhet eller med ett integrerat styrhandtag för 
varierande laster. 
 

Många användningsområden 
Typiska användningsområden för Mechline Pro är 
hantering av lättare detaljer inom                      
tillverkningsindustrin, samt även materialhantering 
vid transport– och rullband. 

” funktionell 

lättlyftare” 
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TEKNISKA DATA 

 

Mechline Pro    50  
   

Max last  kg   50  

  

Slaglängd SL  mm   500-2000 

Bygghöjd BH  mm   300-2000 

Vajerlängd VL mm   SL+BH+470 

Bullernivå  dB   <70 

Max egenvikt  kg   15 

Lyfthastighet  m/min   0-40 

Rotation     0-360° 

Medium     Luft, osmord; 0,3 

Luftförbrukning l/m   7,8 

Arbetstryck  bar   5 

Arbetstemperatur °C   5-40 (inomhus) 

Utbalanserad 2-vikt 
Hantering av en utbalanserad last; med externt 
styrorgan väljs ”last” eller ”utan last”. 
 

Utbalanserad 3-vikt 
Hantering av två utbalanserade laster; med     
externt styrorgan väljs ”last 1”, ”last 2” eller 
”utan last”. 
 

Direktstyrd 
En precis och smidig hantering av varierande   
laster med hjälp av ett manöverdon. Ett          
ergonomiskt snabbhandtag finns som              
standardtillbehör. 
 

Sänkfunktion 
2-vikts- och 3-viktspneumatik kan väljas med 
sänkfunktion för en kontrollerad sänkrörelse. 
Funktionsvillkor konfigureras av kunden, och   
beror på den specifika applikationen. 
 

Lastvakt 
Direktstyrd pneumatik kan utrustas med         
lastvaktsfunktion som konfigueras av kunden– t ex 
för att endast tillåta aktivering av en           
släppfunktion vid avlastat verktyg. 

 


