


Ergonomisk palleomsnøring til højtstående paller.

Højtstående paller kan omsnøres på ergonomisk vis, opretstående og uden at bøje ryggen, med den højdejusterbare Air. En patenteret
frithængende dobbelt kædelanse gør dette muligt. Den dobbelt kædelanse kan frit justeres op til 580 mm i højden. Air finder selv højden
på pallen via ultralydssensorer. 

Ved omsnøring af paller på: transportbånd, løfteborde, alle typer vogne osv.

ErgoPack Air 712-580 / 725-580 / 740-580

Dimensioner:       
 
Inkl. kontrolpanel uden kontrolpanel
Bredde: 1360 mm  1340 mm     
Dybde:  1240 mm  1120 mm

Minimum højde (højdejustering i bunden): 1600 mm 
Højde max. (højdejustering i toppen): 1930 mm
Vægt: 280 kg (inkl. batteri og båndstrammer, eksl. bånd)

Fuldstændig klar til brug, inkl. båndstrammer og batteripakke, uden bånd. 

Maksimum palledimensioner:   
Bredde: 2,40 m*, Højde: 2,00 m
* Selvbærende op til 2,00 m,
   Til længere indstillinger, er et støttepunkt mellem 1,0 m og 1,8 m nødvendigt.

Minimumafstand:   50 mm
Minimumsbredde: 180 mm

Maksimum vertikal højde mellem gulv og palle:
580 mm (udvidelse til 680 mm er mulig)
Elektrisk, fri højdejustering med mulighed for at gemme 5 højdeindstillinger.

Driftsspænding:  24 V DC

Justering af pallebredde:     
a) manuelt med tastatur
b) automatisk genkendelse af pallebredde med ultralydssystem

Skærm: 
4,3 tommer farveskærm
med et særligt membrantastatur til brug med arbejdshandsker

Oplader: speciel ErgoPack Dual 3-Step Oplader (2x12 V)

Batteri:
24 V DC syrebatteri. Op til 500 genopladeringer, ca 8-9 timers opladningstid,
op til 500 omsnøringer pr opladning.

Dobbelt Kædelanse er lavet af:
1. Førende Kædelanse: høj strækstyrke, glasfiberforstærket, ubøjelig top,
selvsmørende og vedligeholdelsesfri speciel kædelanse
2. Støttende Kædelanse: special kædelanse med ubøjelig top, lavet af aluminium
med høj strækstyrke.
Led lavet af legeret stålben, og af vedligeholdelsesfri og selvsmørende
sinterbronzelejebøsning 
 
Forseglingshovede:
ErgoPack Air 712-580:   9 til 13 mm båndbredde, trækstyrke: op til 1.200 N
ErgoPack Air 725-580: 12 til 16 mm båndbredde, trækstyrke: op til 2.500 N
ErgoPack Air 740-580: 16 til 19 mm båndbredde, trækstyrke: op til 4.000 N
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