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TAWIGrip - Mångsidig vakuumok

Flexibla sugfötter

Multifunktionella manöverdon

SWL horisontellt SWL 90° tilt antal sug-
koppar

Storlek sugkop-
par dia mm

85 kg 88 kg 4

110
129 kg 132 kg 6
172 kg 176 kg 8
215 kg 220 kg 10
170 kg 120 kg 4

150255 kg 180 kg 6
340 kg 240 kg 8
425 kg 250 kg 10

Öka produktiviteten och minska driftskostnaderna med ett 
vakuumok från TAWI. Våra vakuumgripare erbjuder flexibla 
materialhanteringslösningar som minskar energiförbrukning, 
ger snabbare responstider och förbättrad säkerhet för gods-
hantering upp till 500 kg. 

Kompakt design med låg egenvikt och en konstruktion som är 
lättanpassad för olika typer av applikationer. Användbara till-
valsmöjligheter: pneumatisk eller elektrisk kraftkälla, elektrisk 
tiltfunktion ger mjuk och följsam rörelse med steglös stopp-
funktion. 

Dessutom snygg design med ergonomisk utformning som t ex 
hållare för telferns manöverdon placerad på handtaget så att 
den enkelt nås utan att flytta handen från lyftokets handtag. 

TAWIGrip är lätt att integrera i den dagliga driften med enkel 
och överskådlig manövrering, igenkänningsbar och säker två-
handskontroll för att lossa last, visuell kontroll över vakuumni-
vån, tvåkammarsystem och lågviktskonstruktion. TAWIGrip är 
ett utmärkt hjälpmedel i många industrier och utmed hela pro-
duktionslinjen för att lyfta, flytta, tilta och rotera skivmaterial.

Sugkop, platt 756010  
DIA 110 mm

Sugkop, platt 756015 
DIA 150 mm

Sugkop, platt  756020 
 DIA 200 mm 
Sugkop, platt  756025  
DIA 250 mm
Sugkop, platt  756030  
DIA 300 mm

SWL horisontellt SWL 90° tilt antal sug-
koppar

Storlek sugkop-
par dia mm

376 kg 188 kg 4 200

500 kg 200 kg
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TAWIGrip vakuumok är pålitlig, säker och ger säker godshantering tack vare konstruktion för dubbla lasten och tvåkammar 
vakuumsystem.

Säkerhet

Knapp för att lossa last

En på varje sida

Vakuummätare 

På/av knappar

Handtag

Aktivera tilt

Aktivera vakuum

Tilt upp

Tilt ner

Lyft upp

Sänk

Vakuum av

Vakuum på 

Vakuum av
Hög hastighet

Telfer
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Flera design
TAWIGrip lyftok kan lyfta, tilta och rotera metallskivor, laminerade träskivor, glasskivor och andra typer av skivor. Valmöjlig-
het mellan elektrisk och pneumatisk drift ger förbättrad effektivitet. Vid horisontella lyft upp till 500 kg eller mer på förfrågan. 
Maximal energianvändning och effektivitet med hög plock och transporthastighet vid vertikala lyft upp till 250 kg. 

Telfrar som kan kombineras med TAWIGrip

Vår GIS modell karaktäriseras av 
följande:

•	 Maximal säkerhet

•	 Kompakt design

•	 Robust konstruktion

•	 Minimalt underhåll

•	 Avancerad teknik

•	 Lyfter upp till 5000 kg

DMK elektriska kättingtelfrar 
garanterar god kvalitet med  
ett brett användningsområde, 
långsiktig tillförlitlighet samt god 
säkerhet i samtliga faser av driften. 

Horisontella lyft

900 Tilt
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TAWI AB 
Box 10205, 434 23 Kungsbacka 

Tel 0300 185 00 Fax 0300 189 90 
 info@tawi.se www.TAWI.com
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