VACUCOBRA

tawi.nl

bagageheffer:

(LUCHTHAVEN KARLSTAD in Zweden, bedankt dat we deze installatie
mochten documenteren!)
SNELLE BAGAGEAFHANDELING OP EEN VEILIGE EN EENVOUDIGE
MANIER
Een typisch voorbeeld van gevaarlijk handmatig tillen is het herhaald tillen van bagage vaak in moeilijke houdingen en
met verre reikbewegingen.
Op luchthavens zorgen de hoge bagagedoorstroomsnelheden
op piektijden voor extra stress. Het investeren in een hefmiddel
moet in goed overleg tussen operators en werkgevers gebeuren.
Zodra het systeem een proefperiode heeft doorgemaakt, zal het
deel gaan uitmaken van de dagelijkse routine.
Het algemene doel is het gevaar voor letsel door
gevaarlijk handmatig tillen zoveel mogelijk te beperken.

Ontworpen voor tillen met hoge frequentie
De kenmerken van de VacuCobra zijn zeer geschikt voor bagage
afhandelingsgebieden op luchthavens. De zuigvoet houdt de
zakken stevig vast, zowel aan de zijkant als aan de bovenkant. Rotatiefunctie voor zeer hoge nauwkeurigheid met weinig inspanning.
De snelle loslaatfunctie zorgt ervoor dat er geen tijd wordt verspild bij het loslaten van de last.
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Vacuümheffer - VacuCobra bagageheffer
Vacuümheffers kunnen worden gebruikt
om handmatig tillen bij bagageafhandeling
op luchthavens overbodig te maken. De
VacuCobra tilt bagage van verschillende
afmetingen en vormen tot 40 kg.
De ergonomische bediening werkt met één
hand en de VacuCobra gaat automatisch
omhoog. Eén handeling minder voor de
operator! Onbeperkte rotatie boven en
onder. Een hoekadapter zorgt voor volledige bewegingsvrijheid bij het tillen van de
bagage.
De vacuümkracht zorgt ervoor dat de zuigvoet zich onmiddellijk hecht aan alles waar
hij mee in contact komt en het vasthoudt.
De bediengsknop kan binnen enkele seconden worden verplaatst van de rechternaar de linkerzijde van de hendel.
De hefsnelheid van de installatie is ongeveer 1 m/s en kan worden aangepast.
Olievrije, luchtgekoelde roterende vacuümpomp met lage onderhouds- en
bedrijfskosten. De vacuümpomp is via een
luchtslang verbonden met de VacuCobra;
deze slang hangt netjes in lichtgewicht
aluminium profielen boven de operator. De
vacuümpomp kan, indien gewenst, buiten
het werkingsgebied worden geplaatst.

VACUÜMHEFFER VacuCobra VC100
• Art.nr. 671000
Capaciteit

40 kg*

Hendel

Bediening met één hand

Hoekadapter

Geïntegreerd

Rotatiefunctie

Geïntegreerde rotatiefunctie
onderaan

Hefbuis

Ø100 mm

Hefsnelheid

Ong 1 m/s

Hefhoogte

1500 mm

* In combinatie met vacuümpomp 685960.
VACUÜMPOMP KVT3.60
• Art.nr. 685960
Effect

2,4 kW

Motor

1420 opm

Vacuüm

100 mbar

ACCESSOIRES
• Luchtslang Ø32 mm l: 7,5 m art.nr. 630902
• Luchtfilter art.nr. 610931
• Verbindingsstuk art.nr. 671604 (voor filter)
• Geluidsisolatiebox voor vacuümpomp (optioneel) art.nr.
666720
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