
LYFTA MED 
MAXICRANE 
Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyft-
verktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier 
världen över med skräddarsydda ergonomiska lösningar. Vi 
lyfter allt!
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MAXICRANE
MaxiCrane är en smidig roterande kran som kan hantera laster enkelt och snabbt. Den är också 
mycket följsam och lättstyrd i olika vinklar. Kranen kan monteras på stålpelare, i tak eller på vägg 
vilket gör den till en mångsidig kran som kan anpassas efter olika arbetsmiljöer. Till skillnad från 
dess föregångare FlexiCrane har MaxiCrane starkare konstruktion och kan hantera tyngre laster.

 

Maxvikt: 100 kg

Räckvidd: 4 000 mm

Rotation inre arm: 270 grader

Rotation yttre arm: 360 grader

Golvmonterad

Väggmonterad

Takmonterad

Pelarhöjd: 3 000 mm

Storlek pelarbas: 450 x 450 mm

Driven av: Tryckluft 6-7 bar

Lackad röd (RAL 3020)

GENERELL DATA
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Yttre friktionsring
Inre friktionsbroms

Nivåjusteringing av kranens hori-
sontella läge. 

Ett system för Din arbetsplats
MaxiCrane är mycket mångsidig och kan monteras med en stålpelare på golvet eller i tak eller vägg, beroende på utformnin-
gen av arbetsplatsen. Det finns alltid utrymme för en MaxiCrane med skräddarsytt gripdon!

Enkel installation
Tack vare den behändiga storleken och vikten på kranen kan den enkelt och snabbt installeras till en låg kostnad.

Superergonomisk lösning
Den låga egenvikten kombinerat med lågfriktionslager i lederna gör MaxiCrane väldigt tyst och lätt att jobba med. Lifts Alls 
lyfthjälpmedel sparar inte bara ryggar, utan även tid och pengar.

Energieffektiva lyft
Eftersom kranen drivs av tryckluft, sparas energipengar under själva användningen. Vårt standbyläge kostar ingenting!

Ändlöst roterande kranarm
En annan fördel med MaxiCrane är att den yttre armen, tack vare den smarta designen, kan rotera inte bara ett fullt varv, utan 
ändlöst!
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MÅTT GOLVMONTERAD (mm)

RÄCKVIDD GOLVMONTERAD (mm)
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MAXICRANE MINI
MaxiCrane Mini är en smidig roterande kran med låg egenvikt. Den kan enkelt monteras på valfri 
höjd på pelare då den kläms fast. Den har fortfarande samma lyftkapacitet som MaxiCrane, 100 kg, 
men en kortare arm på 3 000 mm.  Tack vare den yttre armens design är kranens huvud med Bal-Trol 
mycket lågbyggd och kan få plats i de allra trängsta utrymmena. 

Maxvikt: 100 kg

Räckvidd: 3 000 mm

Rotation inre arm: 270 grader

Rotation yttre arm: 360 grader ej friroterande

Pelarhöjd: 3 000 mm

Storlek pelarbas: 450 x 450 mm

Drivs av: Tryckluft 6-7 bar

Lackerad: Red (RAL 3020)

GENERELL DATA

Ett system för Din arbetsplats
MaxiCrane Mini monteras på en stålpelare vid valfri höjd 
genom att klämmas fast med hjälp av friktion. 

Enkel installation
Tack vare den behändiga storleken och vikten på kranen går 
den lätt och snabbt att installera till en låg kostnad.

Superergonomisk lösning
Den låga egenvikten kombinerat med lågfriktionslager i led-
erna gör MaxiCrane Mini väldigt tyst och lätt att jobba med. 
Lifts Alls lyfthjälpmedel sparar inte bara ryggar, utan även tid 
och pengar.

Energieffektiva lyft
Eftersom kranen drivs av tryckluft, sparas energipengar under 
själva användningen. Vårt standbyläge kostar ingenting!
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Friktionsback

Inre friktionsbroms

Nivåjustering av kranens hori-
sontella läge. 

Justerbar i höjd genom att klämma 
fast MaxiCrane Mini på valfri höjd på 
pelaren. 
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MÅTT GOLVMONTERAD (mm)

PH12

PH06290



YOUR COMPLETE 
LIFTING SYSTEM 

160127

MaxiCrane - Den mångsi-
diga och smidiga kranen kan 
installeras varsomhelst..

Gripper - Skräddarsydda ergonomiska 
gripdon är vår specialitet. Vi lyfter allt!

Bal-Trol - Den lätta smidiga lyft-
cylindern drivs av endast tryckluft. 

DITT KOMPLETTA 
LYFTSYSTEM 

Passadvägen 10 
177 70 Järfälla 
Sverige

Tel: 08-754 90 15 
Fax: 08-626 90 15 
E-mail: lifting@liftsall.se 
Hemsida: www.liftsall.com

http://www.liftsall.com/FlexiCrane-jib-crane.aspx
http://www.liftsall.com/FlexiCrane-jib-crane.aspx
http://www.liftsall.com/FlexiCrane-jib-crane.aspx
http://www.liftsall.com/applications.aspx
http://www.liftsall.com/bal-trol.aspx
http://www.liftsall.com/bal-trol.aspx

