ARZ-armlyftar

Extremt Kompakt
	Patenterad
Unik Ergonomi

Gaffeltrucksfria Miljöer
ARZ-armlyften har utvecklats i ett nära samarbete mellan EdmoLift och en av Europas
största biltillverkare. Målsättningen var att ta
fram ett lyfthjälpmedel för en effektiv, lönsam
och ergonomisk materialhantering i deras
gaffeltrucksfria miljö. Gaffeltruckar orsakar varje
år ett stort antal arbetsplatsolyckor och är ur ett
lean-perspektiv ett olönsamt sätt att transportera
material. Dragtåg är däremot ett effektivare och
mer personsäkert sätt att transportera material.
Dragtågen drar flera vagnar med material som
sedan lossas vid respektive operatörs arbetsplats.
Armlyften lyfter enkelt och steglöst upp vagnen
och presenterar materialet för operatören på
ett ergonomiskt och smidigt sätt i individuell
arbetshöjd och arbetsvinkel.
Armlyften ARZ är en ny patenterad produkt
med banbrytande konstruktion som ger unika
möjligheter att effektivisera materialflödet på ett
personsäkert och ergonomiskt sätt. Den extremt
kompakta konstruktionen gör att de flesta
dragtågsvagnar i standardutförande kan rullas
direkt över lyften.

Vinster med ARZ
Extremt kompakt konstruktion gör att de flesta dragtågsvagnar i standardutförande fungerar tillsammans med
ARZ-armlyften.
	Steglös höjd och tiltvinkel ger stor flexibilitet att presentera
materialet individuellt för respektive operatör.
Uppfyller lyftbordsnormen EN 1570-1.
	Moduluppbyggd konstruktion ger stor flexibilitet för
lösningar av olika behov.
	Fritt benutrymme ger överlägsen åtkomlighet för operatören.
ARZ-armlyften ger en unik möjlighet till ett effektivare och
mer lönsamt materialflöde med god ergonomisk arbetsmiljö.

PRODUK TINFO
ARZ 750

Produktdata
			
Modell
Art.nr

ARZ 750
ARZ 1500

Lyftkapacitet
kg

Lyftrörelse
mm

609300	  750	  550
609460	  1500	  550

Lägsta
höjd mm

Längd
mm

Bredd
mm

Lyfttid			
sek
Tiltvinkel
kW

Vikt kg			
inkl emb
Not

220
220

1300
1000

550
800

15
15

260
300

+5° -40°
+5° -40°

0,37
0,37

Höjd rasskydd i standardutförande = 230 mm.

Pris SEK
		
Modell

ARZ 750
ARZ 1500

Manuell
styrning *

Automatisk
styrning **

Automatisk och
manuell styrning ***

		

*		
**
***
		

Hålldonskörning för att lyfta och tilta.
Enknappstryck för att initiera rörelse till övre respektive nedre gränsläge.
Lika automatisk men med möjlighet att eftermata höjden manuellt med
hålldonskörning.

TILLBEHÖR

Motvikt

Fotmanöverdon

Motvikt som enkelt monteras på armlyften,
vilket gör att armlyften inte behöver skruvas fast
i golv utan tillåter snabba layoutförändringar.

Fotmanöverdon och nödstopp för automatiska
styrningar. Monteras antingen fristående med
kåpa eller i motvikten (tillbehör).

Art.nr	Pris SEK

Not

Art.nr	Pris SEK

609292
609458		

ARZ 750
ARZ 1500

609452

Not

TILLBEHÖR

Oljespilltråg/spillskydd
Elektriskt rasskydd
Elektriskt styrt rasskydd som i nedkört läge fälls
in i bordsskivan och på så vis tillåter lastning
från alla riktningar.
Art.nr	Pris SEK

Not

609112

Endast till ARZ 750

Placeras under armlyften vilket förhindrar
att eventuellt oljespill sprids över golvet vid
servicearbeten.
Art.nr	Pris SEK

Not

609297
609298

ARZ 750
ARZ 750, med motvikt

609373
609456

ARZ 1500
ARZ 1500, med motvikt

Max höjd rasskydd = 300 mm.

Påkörningsskydd

Programmeringsmanöverdon

Rejält skydd för att förhindra påkörningsskador
vid tuff hantering.

Manöverdon för att programmera och testköra
automatiskt styrda armlyftar.

Art.nr	Pris SEK
609293
609457		

Not

Art.nr	Pris SEK

ARZ 750
ARZ 1500

38407

Not

ARZ-armlyftar

ARZ 750 med elektriskt rasskydd, motvikt
och fotmanöverdon.

ARZ 750 med påkörningsskydd

CE- eller Typ 2B deklaration

Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570-1, resp Lyftvagnsstandarden, SS-EN ISO 3691-5:2009,
och uppfyller därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings- och EMC-direktiven. Produkterna levereras med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller, i vissa
fall Typ 2B deklaration.
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