Koncept

Säker rullhantering
Fördelar
Movomech tillhandahåller ett brett
utbud av lösningar för rullhantering,
anpassade för en mängd olika branscher
och hanteringssituationer. De olika
installationskombinationerna erbjuder
många möjligheter att hitta en komplett
lösning som passar för just ert behov.
Samtliga verktyg är helt mekaniska
och kräver varken el, pneumatik eller
hydraulik.
Säkerhet
Movomechs rullhanteringsverktyg är
dimensionerade för att upplevas som stadiga
och stabila. Låsfunktionen genererar ett
ökande griptryck ju högre last som hålls,
vilket ger en trygg och säker hantering.

Välkommen
att ta del av våra
koncept för säker
och ergonomisk
rullhantering!

Vilken variant passar er?

GW

RH

AL

Smidig rotation

Spaklåsning

Auto-låsning

Rullhanteringsverktyget
GW har en självrullande
egenskap med pivotering
genom den gemensamma
tyngdpunkten hos
verktyg och last.

Rullhanteringsverktyget
RH används för
hantering av stående
rullar, utan pivotering.
En manuell spak
aktiverar den mekaniska
låsningsfunktionen.

AL är verktyget för
en intuitiv och snabb
lyfthantering! Låsningen
av rullen alternerar
automatiskt mellan
grip och släpp under
verktygets lyftcykel
— en smidig och
ergonomisk hantering
som inte kräver något
extra handgrepp av
operatören.

Samtliga rullhanteringsverktyg erhålls lackade i standardkulör gul RAL 1028.

Rullhantering GW

Verktyget
kräver ingen el,
ingen pneumatik,
ingen hydraulik.

Rullhantering GW

Rullhantering GW
Manuell gripfunktion
Rullen grips mekaniskt med hjälp av griptänder
i verktygsröret. Dessa aktiverar operatören
med ett enkelt handgrepp.
Hög lyftsäkerhet
Ju tyngre last, desto starkare låser griptänderna
rullen, vilket ger en trygg och säker hantering.

Enkelt underhåll - hög produktivitet
Rullhanteringsverktyget GW är helt manuellt,
och kräver varken el, pneumatik eller hydraulik.
Få komponenter medför enklare skötsel såväl
som mindre underhållsarbete, och därigenom
en hög tillgänglighet i produktionen!

Rotation i centrum
Rullhanteringsverktyget GW har sin
rotationsaxel genom den gemensamma
tyngdpunkten hos verktyg och last.
Detta medför att rotationen blir mjuk
och kontrollerad = god hanteringsergonomi
för operatören!
En rotationsbroms ger möjlighet att stanna
rotationsrörelsen vid behov.
Flera installationsmöjligheter
Flera olika installationsmöjligheter finns för
att passa kundens lokal och eventuella
stabilitetskrav. Verktyget kan kombineras med
en telfer i en svängkran eller i ett skensystem,
eller monteras på en teleskoperande pelarlyft
Mechlift för hantering med högre krav
på precision.

Införande

Nersänkning

Lyftning griper
automatiskt

Manuell rotation

Nersänkning

Utdragande

Rullhantering GW

Rullhantering GW

— koncept med telfer

Teknisk specifikation
GW70-MC-60, GW70-GMC-80

Koncept

Rullhantering GW70-MC-60

Rullhantering GW70-GMC-80

Mechchain 125

GMC 200

enligt katalog

737186

125 kg

200 kg

Lyftenhet
Artikelnummer
Lyftkapacitet
Slaglängd
Lyfthastighet

5 m (7 m option)

3 m (6 m option)

0-12 m/min (frekvensstyrd)

0-6 m/min

17 kg

10 kg

Egenvikt lyftenhet
Motoreffekt
Spänning

0,22 kW

0,45 kW

1x230V N PE (±15%) 50/60 Hz

1x230V N PE (+5/-15%) 50 Hz

option

option

Fjärrstyrning
Rullhanteringsverktyg

GW70

GW70

740575

740575

Egenvikt verktyg

65 kg

65 kg

Motvikt i verktyg

ja

ja

Rotationsbroms

ja

ja

60 kg

80 kg

kartong/plast

kartong/plast

Artikelnummer

Max vikt rulle
Kärnmaterial
Kärndiameter

70-76,2 mm

70-76,2 mm

Ytterdiameter

250-1000 mm

250-1000 mm

200-650 mm

200-650 mm

Höjd

Rullhanteringsverktyg GW70

Mechchain 125

GMC 200

— koncept med elektrisk Mechlift

Teknisk specifikation
GW70-ML-80

Koncept
Lyftenhet
Artikelnummer
Lyftkapacitet
Slaglängd
Lyfthastighet
Egenvikt lyftenhet
Motoreffekt
Spänning
Fjärrstyrning
Rullhanteringsverktyg
Artikelnummer

Rullhantering GW70-ML-80
Mechlift 150
enligt katalog
150 kg
0,5-1,5 m
0-12 m/min (frekvensstyrd)
max 155 kg
0,75 kW
1x230V N PE (±15%) 50/60 Hz
nej
GW70-ML
740576

Egenvikt verktyg

33 kg

Motvikt i verktyg

nej

Rotationsbroms
Max vikt rulle
Kärnmaterial

ja
80 kg
kartong/plast

Kärndiameter

70-76,2 mm

Ytterdiameter

250-1000 mm

Höjd

200-650 mm

Rullhantering GW70-ML-80

Rullhantering GW

Rullhantering GW

Rullhantering RH

Rullhantering RH
Snabb och enkel låsning
En manuell spak aktiverar den mekaniska
låsningen av rullen.
Hög lyftsäkerhet
Den mekaniska utformningen utgör en
autolåsande funktion — ju tyngre last desto
starkare grepp.
Robust design
Rullhanteringsverktyget RH är ett rejält
verktyg! Det är utformat för att tåla en tuff
industrimiljö, och även vid frekvent och
hårt belastad hantering kvarstår verktygets
stabilitet.

Minimalt underhåll
Då rullhanteringsverktyget RH är helt manuellt,
kräver det minimalt med underhåll.
Lönsam ergonomi
Lyft av rullar kan vara en tung och slitsam
hantering. En satsning på god ergonomi
ger ökad lönsamhet med snabbare
produktionsprocess, färre skador och
nöjdare personal.

Enkel och flexibel installation
Verktyget kan enkelt kombineras med en telfer
i en vägg- eller pelarmonterad svängkran. För
ett större arbetsområde används med fördel ett
takmonterat skensystem.
Eftersom rullhanteringsverktyget RH är helt
manuellt, är det smidigt och lätt att montera av
då telfern används till andra arbetsuppgifter.

Lyfthjälpmedel
förbättrar ergonomi
och säkerhet i ett
stort antal branscher
över hela världen.

Rullhantering RH

Rullhantering RH

Rullhantering RH

— koncept med telfer

Teknisk specifikation
RH70-MC-110, RH70-GMC-90

Koncept

Rullhantering GW70-MC-110

Rullhantering GW70-GMC-90

Mechchain 125

GMC 100

enligt katalog

738010

125 kg

100 kg

Lyftenhet
Artikelnummer
Lyftkapacitet
Slaglängd
Lyfthastighet

5 m (7 m option)

3 m (6 m option)

0-12 m/min (frekvensstyrd)

0-12 m/min

17 kg

10 kg

Egenvikt lyftenhet
Motoreffekt
Spänning

0,22 kW

0,45 kW

1x230V N PE (±15%) 50/60 Hz

1x230V N PE (+5/-15%) 50 Hz

option

option

Fjärrstyrning
Rullhanteringsverktyg
Artikelnummer
Egenvikt verktyg
Max vikt rulle
Kärnmaterial
Kärndiameter

Rullhanteringsverktyg RH70

Mechchain 125

RH70

RH70

740577

740577

9 kg

9 kg

110 kg

90 kg

kartong/plast

kartong/plast

70-76,2 mm

70-76,2 mm

GMC 100

Rullhantering RH

Införande

Manuell låsning

Låsningen griper
rullen

Lyft

Rullhantering AL

Växelvis
grip- och släppfunktion
ger en intuitiv och
enkel hantering...

Rullhantering AL

Rullhantering AL – Auto-Lift
Intuitiv och snabb hantering
Rullhanteringsverktyget AL är verktyget för en
intuitiv och snabb lyfthantering! Låsningen av
rullen alternerar automatiskt mellan grip och
släpp under verktygets lyftcykel — en smidig
och ergonomisk hantering som inte kräver
något exra handgrepp av operatören.
Hög lyftsäkerhet
Precis som hos övriga rullverktyg i Movomechs
standardserie, har AL en autolåsande funktion
— ju tyngre last desto starkare grepp.
Gedigen utformning
En krävande hantering är inget problem för
rullhanteringsverktyget AL! Det är utformat för
att tåla en tuff industrimiljö utan att ge avkall
på vare sig precision eller livslängd.

Flera installationsmöjligheter
Verktyget kombineras lämpligen med en telfer
i en vägg- eller pelarmonterad svängkran.
För rörelsefrihet över ett större område
rekommenderas ett takmonterat skensystem.
Eftersom rullhanteringsverktyget AL är helt
manuellt, är det smidigt och lätt att montera av
då telfern används till andra arbetsuppgifter.
Ergonomi = ekonomi
En investering i operatörens ergonomi blir
tidigt lönsam. Operatören upplever mindre
trötthet och risken för framtida förslitningar
minskar.
Genom att satsa på en tillförlitlig och produktiv
lösning erhålls den långsiktigt mest ekonomiskt
konkurrenskraftiga lösningen för kunden.

Rullhantering AL

Rullhantering AL

— koncept med telfer

Teknisk specifikation
AL70-MC-110, RH70-GMC-90

Koncept

Rullhantering AL70-MC-110

Rullhantering AL70-GMC-90

Mechchain 125

GMC 100

enligt katalog

738010

125 kg

100 kg

Lyftenhet
Artikelnummer
Lyftkapacitet
Slaglängd
Lyfthastighet

5 m (7 m option)

3 m (6 m option)

0-12 m/min (frekvensstyrd)

0-12 m/min

17 kg

10 kg

Egenvikt lyftenhet
Motoreffekt
Spänning

0,22 kW

0,45 kW

1x230V N PE (±15%) 50/60 Hz

1x230V N PE (+5/-15%) 50 Hz

option

option

Fjärrstyrning
Rullhanteringsverktyg
Artikelnummer
Egenvikt verktyg
Max vikt rulle
Kärnmaterial
Kärndiameter

Rullhanteringsverktyg AL70

Mechchain 125

AL70

AL70

740578

740578

12 kg

12 kg

110 kg

90 kg

kartong/plast

kartong/plast

70-76,2 mm

70-76,2 mm

GMC 100

Rullhantering AL

Införande

Nersänkning

Automatisk
gripning

Nersänkning
lösgör rulle

Lyft

Utdragande

Lyft

Redo för ny
lyftcykel

Kontakt
MOVOMECH AB
Kabelvägen 9
291 09 Kristianstad
Telefon: 044 - 28 29 00
Fax: 044 - 28 29 28
E-post: info@movomech.se

www.movomech.se

