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Enkel att integrera 
Mechlift Pro monteras med fördel i ett           
skensystem. I sin övre infästning kan lyftaren vara 
fast eller roterbar. Nertill finns flera varianter av 
verktygsinfästningar att välja mellan, med eller 
utan rotation. Vid verktygsinfästningen kan ett 
pneumatiskt gripverktyg och dess kontrolldon  
enkelt integreras. Även ett enkelt mekaniskt 
verktyg ger en smidig och ergonomisk hantering. 
I den yttre profilen sitter momentupptagande 
hjul, vilka möjliggör belastning utanför lyftaren 
lodräta lyftaxel. 
 

Flera pneumatikvarianter 
En rad olika pneumatikkonfigurationer möjliggör 
anpassning till vitt skilda hanteringssituationer. 
Mechlift Pro finns i flera standardvarianter:     
utbalanserad med 1 eller 2 fasta laster, eller i 
pilotstyrt utförande för utbalansering av          
varierande laster i kombination med gashandtag 
eller en pneumatisk lastcell. 

Driftsäker och enkel att underhålla 
Mechlift Pro passar väl in i krävande miljöer 
där hög driftsäkerhet och prestanda krävs, 
såsom monteringsprocesser i fordonsindustrin. 
Lyftpelaren är uppbyggd av teleskoperande 
aluminiumprofiler som är anodiserade och  
underhållsfria, och övriga delar är lätt        
åtkomliga för underhåll och inspektion. 
 

Passar många applikationer 
Pneumatiska Mechlift Pro är en lyftare som 
passar för många typer av hanteringslösningar. 
Typiska användningsområden är exempelvis 
hantering av komponenter i tillverknings-
industrin såsom kabelrullar, tankar,          
mattrullar, dörrar och fönster samt allehanda 
fordonsdetaljer. 
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TEKNISKA DATA 

 

Mechlift Pro     100   150  

Max last   kg  100   150 

Max moment   Nm  500   1000 

Slaglängd SL   mm  500-1500  500-1500 

Max egenvikt   kg  57-127  98-189 

Bullernivå   dB  <70   <70 

Nedpendlingshöjd PH mm  50-490  50-490 

Lyfthastighet   m/min  0-40   0-20 

Rotation   °  0-310 (360)  0-310 (360) 

Medium   Luft osmord 

Lyftförbrukning  l/min  18,7   46,2 

Arbetstryck   bar  5,5-7   5,5-7 

Arbetstemperatur  °C  5-40 (inomhus) 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”. 
 

Pilotstyrd (varierande vikter) 
En precis och smidig hantering av varierande   laster med hjälp av 
ett gashandtag eller en lastcell. 
 

Sänkfunktion 
Samtliga pneumatikkonfigurationer kan väljas med sänkfunktion för 
en kontrollerad sänkrörelse. 
Funktionsvillkor konfigureras av kunden, och beror av den specifika 
applikationen. 


