
LYFTA SÄCKAR
Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyft-
verktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier 
världen över med skräddarsydda ergonomiska lösningar. Vi 
lyfter allt!



LYFTA SÄCKAR

2

Ergonomiskt fokus
Där handlyft är obekväma och skadliga, och där traditionella vakuumlyftar är klumpiga och högljudda, är våra säcklyftar 
det perfekta alternativet. Användaren upplever omgående en förbättring i såväl produktiviteten som den personliga 
hälsan tack vare gripdonets ergonomiska utformning. Arbetsgivaren å sin sida märker snabbt en positiv skillnad i sjuk-
frånvaron på arbetsplatsen.

Styrning
Lifts All:s gripdon styrs av antingen PSH (proportionell styrning för upp och ner) eller balansering.  Styr du med PSH kan 
man enkelt justera hastigheten upp och ner och ju hårdare man trycker på knappen desto snabbare rör sig lasten uppåt 
eller nedåt. Finjustering med +/- 10 cm uppåt eller nedåt kan göras med händerna direkt på säcken.

Balansering används när ett mindre antal kända laster av olika vikter måste hanteras snabbt. Lyftobjektet hanteras i 
viktlöst tillstånd med regulatorer som är inställda att lyfta en vikt var. Detta betyder att användaren kan höja och sänka 
objektet med händerna direkt på lasten. Detta ger maximal flexibilitet och precision.

92-10006

92-10006
Styrning: PSH
Maxlast: 50 kg
Funktion: Snabbt och smidigt vaku-
umgripdon med rostfri kåpa. Ventiler och 
kopplingar är FDA-godkända.

Lifts All kan hjälpa dig finna den bästa lösningen till ditt lyftproblem. Våra säcklyftar optimerar 
frekvent hantering av säckar i exempelvis livsmedels-, kemikalie- och läkemedelsindustrin. 

Användaren förflyttar snabbt och smidigt säckarna från pall till rullande band. Media för alla grip-
don är trycklyft, 6-7 bar. 

Klicka på play
för att se video på
youtube.com/LiftsAll!

http://youtu.be/lSQCqb7d5_8
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SACK HANDLER VACUUM

Vid hantering av lufttäta liggande säckar rekommenderar vi Sack Handler Vacuum som är ett snabbt och ergonomiskt 
lyftverktyg med en lyftkapacitet upp till 50 kg. Den kan bland annat hantera säckar från rullande band till pall eller 
tömma innehåll ner i en tratt.

Kostnadseffektiv lösning 
Inte bara rygg och leder sparas med Sack-Handler Vacuum. Driven av endast tryckluft spar användaren även in på sina  
energikostnader då Lifts All:s vakuumsäcklyft bara förbrukar 5-10 procent av vad traditionella vakuumlyftar gör.

SACK-HANDLER VACUUM
MÅTT

89-10252
Rostfritt stål, högglanspolerat
Styrning: PSH
Maxlast: 50 kg

92-10020
Styrning: Balansering
Maxlast: 50 kg
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Vi rekommenderar Sack-Handler Mechanical för stående och porösa säckar. Gripdonet är populärt inom tvättindustrin 
för att lyfta och tömma tvättsäckar samt på postterminaler där tusentals säckar hanteras dagligen. De gummitäckta 

griprullarna är skonsamma mot säckarna och lämnar inget märke eller skadar säckana.

92-10003

60-10362
Utbytessats med bredare hjul till 92-10014 för att 
kunna greppa tunnare säckar.

92-10003
Styrning: PSH
Maxlast: 75 kg
Funktion: Likadan som 92-10014, men med frihäng-
ande PSH. Rostfri kåpa.

92-10014
Styrning: PSH
Maxlast: 75 kg
Funktion: Smidigt mekaniskt gripdon för snabb 
hantering. Rostfri kåpa.

92-10014

SACK-HANDLER MECHANICAL 

Klicka på play
för att se video på
youtube.com/LiftsAll!

http://youtu.be/iaqb7At5Dno
http://youtu.be/WtazRcwYIaQ
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SACK-HANDLER MECHANICAL
MÅTT

Lifts All:s mekaniska säcklyft är ett enkelt och effektivt verktyg som används mycket på postterminaler där de lyfter 
och hanterar tusentals postsäckar dagligen. Lyftverktyget hanterar säckar upp till 75 kg i ett stadigt  och säkert 
grepp. Manuella lyft är inte längre nödvändiga!

https://www.youtube.com/watch?v=gxzjNexE6Ok&feature=youtu.be
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BASIC - FÖR SÄCKAR

Så fort Basic landar på en yta suger den fast och är redo att lyfta lasten. Användaren bestämmer själv när och hur 
snabbt lyftet ska ske med upp- och nedknapparna som ger proportionell hastighet, det vill säga ju mer man trycker 

in knappen desto snabbare lyfts eller sänks Basic.

Basic är mycket mångsidig och kan inte bara användas till säckar utan även kartonger. Användaren byter applikationer 
i en handvändning för olika lasters material, vikter och storlekar. Kroken finns alltid där, lätt att fälla ner, när vakuum inte 
kan få fäste.
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BASIC-Sack Frame Small 

Artikennr: 93-10023

maxlast: 50 kg

BASIC MÅTT



160126

DITT KOMPLETTA
LYFTSYSTEM

Bal-Trol

Den lätta smidiga 
lyftcylindern drivs av 
endast tryckluft.

FlexiCrane

Bal-Trol 

Sack-Handler

FlexiCrane Mobile

Vår lättviktskran är 
extremt flexibel och tyst. 
Flyttbar med bara en 
vanlig pallyft.

Sack-Handler Vacuum

Snabbt och energieffektivt 
gripdon. 

Passadvägen 10 
177 70 Järfälla 
Sverige

Tel: 08-754 90 15 
Fax: 08-626 90 15 
E-mail: lifting@liftsall.se 
Hemsida: www.liftsall.com

mailto:lifting%40liftsall.se?subject=Lifting%20with%20Basic
http://www.liftsall.com

