VacuEas ylif t TAWI.nl

Instructie voor tillen van vaten

Voor ingebruikname van de goedgekeurde installatie wordt aan alle operators en
medewerkers een uitgebreide instructie gegeven inclusief de ergonomische werking

ERGONOMISCH VATEN TILLEN
Hefspecialist TAWI vervaardigt producten die specifiek zijn
ontworpen om knieën, ruggen en schouders te beschermen
tegen letsel en om problemen op de lange termijn die worden
veroorzaakt door steeds herhaalde handmatige bewegingen te
voorkomen.
De TAWI VacuEasylift vacuümheffer is een sterk, compact en
veelzijdig hulpmiddel
dat het verplaatsen van veel verschillende lasten met een gewicht tot 270 kg snel afhandelt.

Deze foto's zijn genomen tijdens de installatie van een vatenheffer in Peru, onder supervisie van TAWI distributeur Ergosistem
S.A.C.
De klant heeft een grote naam in de aardolie-industrie. In het
verpakkingsproces worden vaten verplaatst.
Er worden twee verschillende speciale zuigvoeten gebruikt,
(yoke 600 mm 2 x diam. 260 mm, verstelbaar) voor het gelijktijdig tillen van 2 vaten per keer en een (yoke 600/400 mm 4
x diam. 260 mm, verstelbaar) voor het gelijktijdig tillen van 4
vaten per keer.

VacuEasylif t TAWI.nl
Vacuümheffer - VacuEasylift vatenheffer

1. De VM2200 met speciale zuigvoet voor het gelijktijdig tillen van acht vaten met chemische substanties.
Zuigvoet projectnr. 2578.

2. VM300 vatenheffer. Zuigvoet projectnr. 1929.

3. De VM160 wordt gebruikt voor het verplaatsen van
vaten met een
gewicht van ongeveer 60 kg. De standaard zuigvoet die

4. ATEX zone 1 installatie, VM120 met ejector,
standaard zuigvoet art.nr. 630215.
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VACUÜMHEFFER VacuEasylift model VM100-VM300
Hendel

VM100-VM230: Flexibele, verlengde
hendel
VM250-VM300: Verlengde hendel
Hefbuis
Ø100-300 mm
Roteerfunctie
Geïntegreerde toprotor
Hefsnelheid
Ong 1 m/s
Hefhoogte
1700 mm
VM100 capaciteit max 30 kg* Art.nr. 631250*
VM120 capaciteit max 40 kg* Art.nr. 632250*
VM140 capaciteit max 50 kg* Art.nr. 634250*
VM160 capaciteit max 60 kg** Art.nr. 616250**
VM180 capaciteit max 80 kg** Art.nr. 618250**
VM200 capaciteit max 100
Art.nr. 620250**
kg**
VM230 capaciteit max 120
Art.nr. 623250**
kg**
VM250 capaciteit max 160
Art.nr. 625200**
kg**
VM300 capaciteit max 270
Art.nr. 650200**
kg**
*VACUÜMPOMP SA320/2 art.nr. 610953 2.2 kW, 3-fase, 50 Hz
*VACUÜMPOMP SA320/2 art.nr. 610963 3,0 kW, 3-fase, 50 Hz
ACCESSOIRES
• Luchtbuis Ø38 mm l: 15 m art.nr. 630911 (voor vacuümpomp SA320/2)
• Luchtbuis Ø52 mm l: 15 m art.nr. 610911 (voor vacuümpomp SA350/2)
• Luchtfilter art.nr. 610931

