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VacuCobra - Ökad produktivitet, f lexibilitet och säkerhet

Behöver ni lyfta och lasta av snabbt? Då är VacuCobra 
den optimala lösningen. VacuCobra är en vakuumlyft 
med ergonomisk design för snabba lyft av paket. Va-
kuumlyften är speciellt framtagen för att hantera pakete-
rat gods upp till 50 kg – snabbt. 

För att uppnå högsta möjliga precision roteras endast 
godset, inte hela lyften. En bottensvivel och vinkeladapter 
garanterar full rörelsefrihet och säkert grepp på lastens 
yta.

Ett lättlastsystem i aluminium ger säker, smidig och ex-
akt hantering. Reglaget för Frigör-Last lossar lasten blixt-
snabbt vid behov. Sugkoppens flexibilitet gör att den fäs-
ter lika lätt på sidan som ovanpå godset.  

Ergonomiskt handtag

Lyftslang

Filterenhet

Luftslang

Sugfot

Sughuvud

vakuumpump

Topp svivel 

Justerbar höjd

VacuCobra utnyttjas mest effektivt 
i ett traverssystem av aluminium 
VacuCobran kan lika väl monte-
ras i svängkran om utrymmet så 
kräver.

Få och enkla reglage

Frigör last

Reglaget kan enkelt flyttas 
över sidleds från höger till 
vänster sida för att passa alla 
operatörer.
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VacuCobra finns i många olika modeller för snabba lyft med enhandsfattning. VacuCobra Light är en enklare modell med 
färre funktioner men med samma snabba drift. Den är idealisk för distributionscentraler och distributionsområden med 
lagersystem. Den kan kombineras med ett urval av sugfötter ur VacuMyggans breda sortiment av tillbehör. För att uppfylla 
hygienkrav finns VacuCobran även i rostfritt alternativ.

I adapterutförande kan VacuCobran användas med en rad olika sugfötter ur TAWIs övriga sortiment. Olika lyft kräver olika 
sugfötter, vi hjälper dig att hitta den bäst lämpade. Med snabbkoppling kan sugfoten bytas och VacuCobra användas till olika 
lyft. Den ledande sugfoten kan lyfta från sidan eler uppifrån samt rotera godset utan omställning.

VacuCobra modeller

VacuCobra 
parkeringskrok.

Med hjälp av kjol lyfter 
VacuCobra alla typer av 
säckar.

Rostfritt stål
VC50ASS
VC80ASS
VC100ASS
VC120ASS
VC140ASS

Adapter 
VC50A
VC80A
VC100A
VC120A 
VC140A 

Light 
VC50L
VC80L
VC100L 
VC120L 
VC140L 

Light, rostfritt stål
VC50LSS
VC80LSS
VC100LSS
VC120LSS
VC140LSS

VacuCobra 
med krok för 
baggagegantering.

Model VC50 VC80 VC100 VC120 VC140

Lyftkapacitet, kg 8 20 35 40 50

Max lyfthöjd, mm 1500 1500 1500 1500 1500

Lyftslang, ø mm 50 80 100 120 140
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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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