HJULHANTERING

KONCEPT
Ergofokus koncept för hjulhantering
effektiviserar bytet av bildäck samt
förbättrar arbetsmiljön för montörerna.

Ergonomiskt

Enkelt
Effektivt

TAKHÄNGD LÖSNING
Ergonomiskt hjulbyte
Alla arbetsmoment i hjulbytet—avmontering, avlastning,
pålastning samt påmontering—utförs snabbt och enkelt med
hjälp av ett välbalanserat gripverktyg och en lätt och
smidig pneumatisk lyftmanipulator: Mechligt Pro.

Friroterande i skensystem
Den pneumatiska manipulatorn Mechlight Pro monteras
med fördel i ett takburet skensystem och är både snabb
och enkel att använda.
Verktyget är helt friroterande vilket innebär att montören
aldrig behöver ta hänsyn till intrasslade slangar till
mutterdragaren.

Fri rotation

Utrustningen skräddarsys
efter lokalen och installeras i
Mechrail skensystem
alternativt MechCrane
svängkran.

Verktyget har integrerad
matning till pneumatisk
mutterdragare, och på
verktyget finns en
förvaringslåda för bultar.
Utbalancerad pneumatisk
manipulator Mechlight
Pro—håller hjulet stadigt
på rätt monteringshöjd
och kan enkelt hanteras
med minimal handkraft.
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Mechligt Pro

Maxlast

kg

25

Max slaglängd

mm

1200

Arbetstryck

bar

4,5-6

Lyftförbrukning

l/m

9,8

GOLVLÖSNING

Vår elektriska däcklyft gör ett däckbyte enkelt
nu när hjulen blir tyngre och tyngre.
Lyften håller däcket på plats i arbetsvänlig höjd
medan du bultar fast hjulet.
Försedd med en liten avlastningshylla för bultar
m.m.
Masten är sidmonterad för att ge dig utrymme
att arbeta "off center", och toppen är försedd
med ett skydd för att undvika skador på lacken.

Enkelt att manövrera så att
en hand kan rotera hjulet
medans man styr vagnen med
den andra handen.
Pelarskydd för att skydda bilens
plåtdetaljer.

Pelare och gaffel är skjutna i
sidled för att man skall ha
fritt arbetsområde.

Lyftgaffeln är lagrad för att man lätt
kan rotera hjulet till önskad position.

Elektronik och batterier
inbyggt i en och samma
enhet.
Inbyggt överlastskydd.

Däcklyften är ett utmärkt hjälpredskap på däckverkstäder
och reparationsanläggningar. Den är till för att underlätta
både vid enkelt däckbyte och även under svårare moment
som byte av bromsklossar och dylikt.
Hjulen på stadsjeepar och små lastbilar väger mellan
35-45kg styck.
Människan kan även med laster under 30kg skada sig
ordentligt.
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Däcklyft

Maxlast

kg

75

Max lyfthöjd

mm

1750

www.ergofokus.se

Vårt mål är att minska ohälsan och öka er
produktivitet,

genom produkter som inte bara avlastar,
utan även effektiviserar tunga och svåra
arbetsmoment.
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