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Benzinmotor drevet vakuum løfter AL-BLAZER 2000
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AL-BLAZER 2000
benzindrevet vakuumløfter

• For sikker, hurtig og præcis EFFIKTIV optagning/nedlægning af SELV DE MEST PORØSE fliser, beton 
kantsten, trappetrin, stålplader, altangulve og lignende store byrder

• Udstyret med gaffellommer for let montering på ALLE køretøjer med gafler

• Hurtig af- og på montering:
1) Gafler skydes ind i gaffellommerne
2) Sikkerhed bolte låses
3) Benzinmotor startes
4) Knækarmens låsebolt afmonteres og suge slangen løsnes
5) Benzinmotor startes
6) der arbejdes!!!

• Med lynskift for skift af sugekop

• Knækarm standard med 3000 mm rækkevidde = 6000 mm diameter

• Arbejdsradius 270 grader

• 90 m3 vakuumpumpe - 35% større vakuumpumpe giver ca 50% større flow i sugekoppen!

• Ved utætte fliser skal gængse fliser løfter køre med fuld omdrejning som giver meget støj. Ved Blazer 
2000 vil lidt over tomgang være tilstrækkeligt = meget lavt støjniveau.

• Vakuumløfteslange vejer ca 90% mindre end gængse løftecylinder og er dermed væsentlig nemmere at 
håndtere uden at man mærker inertien.

• Der er ingen friktion i vakuumløfteslangen ved løfte/sænke funktion

• Vakuumløfteslangen meget lettere og fleksibel at positionere

• Kan leveres med vakuumløfteslange fra Ø100 – Ø120 – Ø140 – Ø160 – Ø180 – Ø200 for løftekapacitet 
indtil 160 kg!  Dette betyder AL-Lift kan levere AL-Blazer for såvel meget små fliser, såvel som store som 
gængse vakuumløftere ikke kan.
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AL-BLAZER 2000 benzindrevet vakuumløfter for 
let håndtering af fortovsfliser og kantsten

Tekniske data
Løftekapacitet (SWL) 200 kg (afhænger af hvilken sugekop der benyttes – stort udvalg haves)

Gaffellommer for optagning med lastmaskine

Totalhøjde 2.500 mm
Løftehøjde 1.200 mm
Knæk-arm:
Rækkevidde: 3.000 mm = 6.000 mm diameter
Arbejdsradius: 270 grader

Stort styrehåndtag for sikker greb og styring af last udstyret med ventilhåndtag for højde regulering 
og ansugning/slip af last

Sikkerhedssystem:
1) Vakuummeter
2) Sikkerheds vakuum tank integreret i chassis

Egenvægt 368 kg (ekskl. Sugekop)

Dimension LxBxD mm: 800 x 600 x 1350
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