Expand&Turn

Expand&Turn
vårt pneumatiska verktyg för hantering av rullar

Expand&Turn
Vårt pneumatiska verktyg för hantering av
rullar. Expand&Turn greppar rullen i kärnan
och vrider den från vertikalt till horisontellt
eller tvärtom. Greppytorna är gummiklädda
för bästa grepp och för minimal påverkan på
rullen. Den är även försedd med små rullar
på ovansidan, för att underlätta lastning och
lossning av framför allt tunga rullar.			

Expand&Turn har en inbyggd kompressor och
fungerar till samtliga våra lyftvagnar
av P-modell. Expand&Turn kan köpas som en
enskild modul.

Standard eller special
Expandern finns som standard för 3” (76mm),
6” (152mm) samt 70mm. Kan också
måttanpassas för kärnor mellan 70 och 152
mm. Som special är det möjligt att hantera
rullar med kärnor upp till 10”.

Ljussignaler indikerar om expandern är
aktiverad, när den gröna lampan lyser
är det säkert att lyfta. För att förhindra
oavsiktlig lossning frigörs rullen med ett
tvåhandsgrepp. Välj mellan manuell eller
elektrisk vrid.

Lift&Drive P-modellerna
är modulbyggda, behov och miljö avgör vagnens utseende
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Laddare

Välj pelare och ben
hög, låg, smal eller bred

Några av våra tillbehör
standard eller special

Standard lastflak
Spjut

Gaffel

Rullflak med frontmatning

Rullflak med sidomatning

Våg

Squeeze&Turn Kläm och vrid

Expand&Turn Pneumatsik expander med elektrisk vrid

Expand&Turn Pneumatsik expander
med manuell vrid

Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer för Expand&Turn

Vi har Expand&Turn som standard i olika storlekar och utförande men vi tar även fram kundanpassade.
Som special är det möjligt att hantera rullar med kärnor upp till 10”.
Maxlasten är beroende av vagntyp, rullens längd och hur högt ni skall lyfta.

Rotationsvinkel 180°
Arbetsområde hål diameter 76-152 mm
Ansluts till lyftvagnens strömuttag 24 V
Material Aluminium och rostfrittstål

Artikelnummer 				Maxlast
17971		

Ø 3” / 76 mm 		

Max 60 kg 		

Manuell växelvrid

17972		

Ø 3” / 76 mm 		

Max 60 kg 		

Elektrisk vrid

17980		

Ø 3” / 76 mm 		

Max 100 kg 		

Elektrisk vrid

Vid leverans av Expand&Turn för 6” kärnor, tillkommer ett tillägg.
För att hantera rullar med kärnor som är större än 6”, kontakta oss, så hjälper vi er gärna!

För mer information
kontakta oss gärna
PRONOMIC AB
Domherrevägen 15
192 55 Sollentuna
Telefon: 08 - 544 706 60
E-post: info@pronomic.se
Hemsida: www.pronomic.se

Vi är experter på
ergonomiska
lyfthjälpmedel

