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Lättmanövrerad och smidig 
Mechlight Pro är en ergonomisk och funktionell 
lättlyftare för laster upp till 50kg. Lyftaren    
medger fri rotation kring sin lyftaxel = en stor 
fördel för vid monteringsarbeten där annars 
slangar och tillbehör kan riskera att skadas! 
 

Enkel att integrera 
Mechlight Pro monteras med fördel i ett        
skensystem eller i en vägg-/pelarsvängkran.      
Vid lyftcylinderns verktygsinfästning integreras 
ett pneumatiskt gripverktyg och dess kontrolldon. 
Även ett enkelt mekaniskt verktyg ger en lätt och 
ergonomisk hantering. 

Lätt 

Snabb 

Friroterande 

Flera pneumatikvarianter 
Varje typ av hantering kräver sin pneumatiklösning. 
Mechlight Pro finns i flera pneumatikvarianter:   
utbalanserad med 1 eller 2 fasta laster, eller i     
utbalanserat utförande för utbalansering av       
varierande laster. 
 

Många användningsområden 
Typiska användningsområden för Mechlight Pro är 
till exempel hantering av komponenter i               
tillverkningsindustrin av lätta fordonsdetaljer,  
monteringsarbete eller plockning från             
transportband och rullbanor. 

” funktionell 

   lättlyftare” 



5e. 

Mechlight 

Pro 

ISE-001 

Sidan 2 av 2 

     

                    

 
L &d Ergofokus 

Ergonomics in focus since 2001 

L&d Ergofokus AB   www.ergofokus.se 
+46 243 153 50    info@ergofokus.se 

TEKNISKA DATA 

 

Mechlight Pro 50   
   

Max last  kg  50   

Max moment  Nm  0 

Slaglängd SL  mm  400-1200 

Längd   mm  SL+699 

Max egenvikt  kg  23 

Bullernivå  dB  <70 

Lyfthastighet  m/min  0-40 

Rotation  °  0-360° (obegränsat) 

Medium  Luft osmord  

Arbetstryck  bar  4,5-6 

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”. 
 

Utbalanserad (varierande vikter) 
En precis och smidig hantering av varierande   
laster med hjälp av en balanseringsregulator som 
integreras i gripverktyget. 
 

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

Automotive 
Versionen Automotive är utrustat med ett extra 
fallskydd samt en evakueringsventil som möjliggör 
en manuell evakuering av trycket i cylindern vid 
luftbortfall. 

 


