Vakuumløftere fra Pritec
Å benytte vakuumløfter i arbeidet med håndtering av stein og betongprodukter, handler om å effektivisere arbeidet og redusere
fysisk belastning til en brøkdel.
God ergonomi gir god økonomi i gjennomføringen av arbeidet.
Vår hovedleverandør av vakuumløftere er svenske Pritec Vakulyft AB.
Fabrikken er lokalisert rett sør for Gøteborg. Deres satsningsområder for vakuumløft, er på den ene siden rettet mot industrien
og deres behov for å effektivisere driften ved hjelp av løfteteknikk. På den andre siden er det maskiner og verktøy for løft og
håndtering av stein i alle varianter.
Pritec har en betydelig kunnskap om stein- og betongprodukter
som er aktuelle, en kunnskap som kommer til sin rett når det er
snakk om effektive løfteverktøy. Det finnes en stort utvalg av forskjellige løfteverktøy, i tillegg arbeider vi tett med våre kunder
og Pritec når det gjelder utvikling av eventuelle nye løfteverktøy.
Husk at bruker-vennlige og effektive verktøy er en viktig faktor
som i stor grad er avgjørende både for ergonomi og økonomi.

Vaculyft PM

Vaculyft P er en vakuumløfter beregnet for montering på lastebærer
med pallegafler. Kobles til lastebærerens hydraulikksystem som gir
drift til vakuumsystemet. Benytter alle de samme løfteverktøyene
som Vaculyft PM. Kan også leveres med Yanmar dieselmotor.
Vaculyft PM har et Hinnowa beltegående understell og er således
en selvgående maskin som enkelt transporterer materialet med
seg etter hvert som man forflytter seg i arbeidet. Den svingbare
kranarmen gir et arbeidsområde på opptil 6 meter før man eventuelt trenger å flytte maskinen. Maskinen kan leveres med Honda
bensinmotor eller Hatz dieselmotor for drift av både vakuumløft og
fremdrift av understellet. En person arbeider effektivt alene med
Vaculyft PM. Et stort utvalg av verktøy som gir en meget effektiv
håndtering av kantstein, belegningsstein og gangbaneheller. Verktøy for både betong og granitt.

Vaculyft L har også et beltegående understell som
gir enkel forflytning og
opprigging. Maskinen har
hydrauliske støttebein og
kan kobles fra understellet.
Benytter alle de samme løfteverktøyene som Vaculyft
PM og P.

Vaculyft E har elektrisk drift.
Et supert alternativ om man
skal arbeide innendørs eller
fokuserer på lavt lydnivå.

Vaculyft L

Vaculyft E

Utstyrt med hydrauliske
støttebein som gir en rask
opprigging. Benytter alle de
samme løfteverktøyene som
Vaculyft PM, P og L.
Vaculyft P
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SM 500

SM 500 er en steinmagnet utstyrt med bensinmotor, og kan henges på hjullastere, gravemaskiner, kompaktlastere og gaffeltrucker.
Løftekapasitet opp til 500 kg. Steinmagnet har en del standardverktøy. I tillegg kan den utstyres med et adapter som gjør at man kan benytte de vanlige løfteverk-tøyene som er for Vaculyft PM, P, L og E.
SM 1500 er «storebror» til SM 500. En steinmagnet utstyrt med
bensinmotor, og kan henges på hjullastere, gravemaskiner, kompaktlastere og gaffeltrucker. Løftekapasitet opp til 1500 kg. Steinmagnet
har en del standard-verktøy. I tillegg kan den utstyres med et adapter som gjør at man kan benytte de vanlige løfteverktøyene som er
for Vaculyft PM, P, L og E.
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SMS 500
SMS 500 er en nyutviklet unik vakuumløfter for løft opp til 500
kg. Beregnet for montering på grave-maskinens hurtigkoblingsfeste. Graverens hydraulikk gir drift til vakuumsystemet, noe som
innebærer en komfortabel arbeidssituasjon. SMS 500 er en to-delt
løsning, sugeenheten i kjetting ned fra vakuumenheten som sitter
på graverens hurtigkoblingsfeste. Samme verktøy som til SM 500
og 1500. Kan utstyres med et adapter som gjør at alle de øvrige
Pritec løfteverktøyene kan benyttes.
SMS
1500
er
«storebror»
til
SMS 500. Denne vakuumløfteren kan
løfte opp til 1500 kg. For øvrig det samme som SMS 500.
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