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De VacuEasylift is een uitvoerig getest systeem dat aan
de hoogste functionerings- en
veiligheidseisen voldoet.
De zuigvoet houdt de last veilig
op zijn plaats totdat de last de
grond heeft bereikt.
De lucht wordt via de zuigvoet
en de hefbuis door de luchtslang en het filter geleid.
De hefbuis hangt aan een rotor
en kan 360 graden draaien. Het
vacuüm in de hefbuis wordt geregeld met een bedieningshendel. Wanneer het gedeeltelijke
vacuüm toeneemt, wordt de
hefbuis ingetrokken en wordt
de last opgeheven. Wanneer het
gedeeltelijke vacuüm afneemt,
wordt de hefbuis uitgerekt en
wordt de last omlaag gebracht.

Stroomuitvallen hebben geen
gevolgen voor de veiligheid.
Bij een stroomuitval treedt een
veiligheidsklep in werking en
wordt de last zachtjes en onder
volledige controle naar de
grond gebracht.
Een investering in een VacuEasylift vacuümheffer betaalt
zichzelf terug. Het systeem is
eenvoudig te installeren en kan
worden aangepast aan de eisen
van verschillende sectoren.
Neem contact op met TAWI of
met uw VacuEasylift dealer voor
meer info.

TAWI vervaardigt producten die specifiek zijn ontworpen om knieën, ruggen en schouders te
beschermen tegen letsel en om problemen op de lange termijn welke worden veroorzaakt
door steeds herhaalde handmatige bewegingen te voorkomen.
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1. De flexibele, verlengde hendel verandert tillen
“boven schouderhoogte” in ergonomisch tillen.

2. In de levensmiddelenindustrie worden al jaren vacuümheffers gebruikt in het koude
verpakkingsgedeelte.

4. Grote dozen in de mechanische industrie worden gemakkelijk met de VacuEasylift getild.
3. Gelijktijdig tillen van 2 dozen, speciale zuigvoet 2699.
VACUÜMHEFFER Dozenheffer VacuEasylift model VM100-VM300
Hendel

TAWI BV
Postbus 6092, 5700 ET Helmond
Tel. 0492 52 37 05
info@tawi.nl, www.tawi.nl

VM100-VM230: Flexibele, verlengde hendel
VM250-VM300: Verlengde hendel
Hefbuis
Ø100-300 mm
Roteerfunctie
Geïntegreerde toprotor
Hefsnelheid
Ong 1 m/s
Hefhoogte
Tussen 1500-1800 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

