
ErgoNews nr 3 2017; Produktlösning skensystem/vakuumlyftar

I våra 2 tidigare nyhetsbrev har ni kunnat läsa

om hur ni kommer igång med

arbetsmiljöarbetet och vad som gäller vid

riksbedömning och åtgärder. Dessa brev finns

även att ladda ner på vår hemsida.

Checklista Belastning

ErgoNews nr 3‐6 kommer att handla om

åtgärder i form av olika produktösningar, och i

detta brev ska vi lösa problemet med

kartongerna som släpper från den gamla

vakuumlyften hos "Företaget AB".

Kort film om åtgärder från AV

Visste du att:
Som arbetstagare har man skyldighet att följa

de regler och föreskrifter som finns för att göra

arbetsmiljön så säker som möjlig.

Arbetsgivaren har dock alltid det yttersta

ansvaret för att skapa en säker och trygg

arbetsmiljö,

Vi har satt ihop ett startpaket utifrån

Arbetsmiljöverkets rekommendationer, så att

ni enkelt kan komma igång med SAM. Ladda ner

dokumenten här nedan, eller maila oss så

skickar vi er en pärm.

Startpaket SAM

Magnus Andersson på ERGOFOKUS AB har

efter sitt besök hos Sten, tagit fram och

offererat en lösning, enligt nedan/bredvid:

Företagets problem var att vakuumlyften börjat

tappa kartonger, efter att man bytt till nya

kartonger i tunnare material, och ingen vid

bandet använder lyften längre.

Ergofokus löste problemet, genom att utveckla

ett nytt verktyg / sugfot (till den befintliga

vakuumlyften) som kan lyfta både tunna

kartonger och säckar.

Verktyget beställdes nästan omedelbart och levereras i mitten på maj. I samband med leverans

ingår även igångsättning och produktutbidlning från Ergofokus.

FLER LÖSNINGAR

Mobicrane

Mobil vakuumlyft med många

möjligheter

Välj MobiCrane för en flexibel

motordriven lyftkran.

Modulkonceptet gör det

möjligt att plocka ihop en

mobil svängkran efter behov

och det finns ett brett utbud

av moduler att välja på ‐

justerbara pelare, olika längder

på armarna och många olika

standardverktyg ‐lyftdon.

För en säker hantering är

svängkranarna och

vakuumlyftarna utrustade med

säkerhetssystem anpassade

efter den last som ska

hanteras. Hittar du inte det

verktyget som du söker bland

våra standardverktyg, kan vi ta

fram ett kundanpassat.

Önskas en flyttbar vakuumlyft

använd MobiCrane, en

svängkran som lätt flyttas

omkring med en vanlig pallyft

eller gaffeltruck. MobiCrane

kräver väldigt lite underhåll.

Max last 85 kg och en räckvidd

på 2 till 4 meter.

Mechspace Pro

Den smidiga utbalanserade

manipulatorn

Mechspace Pro är en

pneumatisk momentupptagande

manipulator som är extremt

lättmanövrerad och ger

ergonomisk rörelsefrihet inom

ett stort arbetsområde.

Mechspace Pro är det naturliga

valet där lyftarens räckvidd är

av stor betydelse, till exempel

då operatören utför hantering

under utskjutande tak, inne i

fordon eller i andra

svåråtkomliga arbetsområden.

Mechspace Pro finns i två

modeller för laster upp till 70

eller 150 kg: en hängande och

en pelarmonterad version.

Version 70P finns även med

mobil fotplatta vilket gör den

enkel att flytta till olika

arbetsstationer med en

gaffeltruck.

Mechchain Pro II

Smidig frekvensstyrd

kättinglyftare

Mechchain Pro II är ett

extremt lättmanövrerat lyftdon

för professionell lyfthantering.

Frekvensstyrning ger en

steglös lyfthastighet som

kontrolleras via joystick.

Mechchain Pro II kombinerar

möjligheten till god kontroll

och hög precision, samtidigt

som den erbjuder en

imponerande lyfthastighet.

Detta lyftdon är lämpligt då en

välkontrollerad och precis

rörelse önskas. Integration

med skensystemets löpvagn

ger en mycket låg bygghöjd

och möjliggör installation även

i trånga utrymmen.

Mechchain Pro II har integrerad

PLC förberett för att förenkla

kundanpassade funktioner. Det

finns även ett urval

standardiserade fästen som

tillval, för enkel montering på

gripverktyg eller vakuumok.
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