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Viper Hois t - ly fte r d e t me s t a
ViperHoist är vårt senaste tillskott! Den är en av världens snabbaste telfrar och ett effektivt och säkert lyfthjälpmedel vilket gör
den till ett bra val för säkra lyft. Vi har lagt stor omtanke på
designen och gjort den lätt att hantera med bekväma handtag
och manöverpanel. Alla typer av last hanteras på ett enkelt,
flexibelt, säkert och ergonomiskt sätt. Tack vare att ViperHoist
är utrustad med en svivel upptill och nedtill är rörligheten nästan gränslös. Du kan lyfta ditt gods från alla håll - sidan, ovanifrån eller underifrån, samt tilta och snurra godset.

ViperHoist finns i två modeller. ViperHoist60 som lyfter upp
till 60 kg lämpar sig för snabba lätta lyft. ViperHoist120 som
lämpar sig för tyngre och långsammare precisionslyft klarar
120 kilo.

Med flexibel menas att ViperHoist kan kombineras med
vilket kundanpassat verktyg
som helst eftersom den kan
utrustas med en ”snabbkoppling”. Denna gör det enkelt att
snabbt ta loss ett verktyg och
byta ut det mot ett annat, t ex
krok, vakuumsug, klämverktyg eller annat val av verktyg .

Manöverpanelen finns i tre
utföranden och kan separeras från telfern och placeras
på verktyget. Du kan i stor
utsträckning välja hur du vill
lyfta godset. Montera en vinkeladapter om du vill kunna
greppa från olika vinklar,
ovanifrån, underifrån, sidorna, vända eller tilta.

Med en och samma telfer kan
du lyfta vilket gods som helst.

Designen är genomtänkt och energiförbrukningen liksom driftkostnaden är låg. Den är enkel att installera och kräver minimalt underhåll, är flexibel och anpassningsbar till olika sorters
gods.

Montera
verktyg

valfritt

A

Svivlarna som sitter uppe och
nere gör att man kan rotera
lasten fritt.

Ett utbytbart joystickshandtag
kombinerat med ett speciellt
vakuumverktyg (A).

Välj m a n ö v e r p a n e l
Manöverpanelen är ergonomiskt utformad och finns i flera modeller, Enhandsfattat-, Joystick- och Dubbel och Justerbar
joystick. Med ett enkelt handgrepp reglerar du den steglösa hastighetskontrollen, från mjukstart upp till högsta hastighet. Den
är både lätthanterlig och bekväm.

Enhandsfattat handtag
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Joystick-handtag

Dubbel och justerbar joystick
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Steg lös ha s tig h e ts ko nt r o l l

Du väljer med den steglösa hastighetskontrollen exakt hur snabbt eller långsamt du vill utföra lyftet. Det är idealiskt för gods
som kräver långsamma och precisa lyft respektive snabba och effektiva lyft.
Lyfthastigheten är 0,75 m/s för upp till max 60 kg och 0,35 m/s för upp till max 120 kg, vilket gör ViperHoist till en av världens
snabbaste telfrar.

K unda np a s s a d e v e r k t yg
ViperHoist är framtagen med kunden i åtanke. Montera en snabbkoppling på ViperHoist så kan operatören hantera en mängd
olika sorters gods genom att snabbt och smidigt byta mellan olika verktyg, som alla passar till en och samma telfer.

ViperHoist med gaffelverktyg
för lyft av stora aluminium-

Lyft av pappersbuntar.

Klämverktyg för batteri.

Lyft av bilfönsterrutor med
hjälp av manöverpanel med

Specialverktyg för att lyfta kontorsapparat.

Verktyg för att lyfta biltakfönster.

Rullyft i horisontellt läge.

Horisontell lyftbom för lyft av
pallar.

Lyft av rullar med justerbart
joystickshandtag.

Två olika klämverktyg används för
att lyfta en toalettstol.

Lyftok med två justerbara krokar lyfter två plastdunkar i
taget.

S p a r a r p å r y g g o c h a xl a r
• Minimimera påfrestningar på rygg och axlar som kan ge skador, lyft istället med ViperHoist som är ett ergonomiskt mycket
bättre alternativ.
• Enkla, precisa och snabba lyft
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1.

Upphängning

2.

Överdel

3.

Strömförsörjning 230V 50Hz/60Hz

4.

Manöverkabel

5.

Lyftvajer

6.

Vajerfäste

7.

Nödstopp

8.

Tumhjul för manövrering

9.

Handtag

10.

Krokfäste

11.

Lyftkrok

Specifikation:

VH60

VH120

Lyftkapacitet

60 kg

120 kg

Strömförsörjning

230V +/- 10%

230V +/- 10%

Frekvens

47-63 Hz

47-63 Hz

Lyfthöjd

2000 mm

2000 mm

Lyfthastighet

0.75 m/s

0.35 m/s

Vikt

22 kg

22 kg

Hastighetskontroll

Steglös

Steglös
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