
batteridrevet og
uafhængig
_ 

ALVAC Mantis inkl. Handyman 
Super er en komplet mobil  
vakuumløfter, der er ideel til  
reparationsarbejde.

Løftekapacitet 160 kg. Standard 
løftehøjde er 750 mm og med  
påmonteret adapter 1150 mm.

ALVAC Mantis komplet er batteri-
drevet og dermed helt uafhængig. 

nem at 
have med
_ 

ALVAC Mantis er sammenklappelig 
og kan nemt være bag i en lille 
varevogn.

Med Mantis kan en person på  
80 kg let løfte en 120 kg tung 
kantsten.

mekanisk  
gribeværktøj
_ 

ALVAC Mantis kan udrustes med  
det mekaniske gribeværktøj 
Ponny Mega 4. Der er et fleksi-
belt og letbetjent hjælpemiddel 
for håndtering af f.eks. kantsten. 

Det mekaniske gribeværktøj er 
360º roterbar, hvilket gør værk-
tøjet endnu mere fleksibelt.  
Det har en simpel og effektiv  
gribeeffekt.

_
mobil løftevogn

alvac
MaNTIS

løftekapacitet: 160 kg
løftehøjde: 750 mm
cE godkendt
Pålidelig og driftsikker
Ingen tilslutning af  
hydraulik eller strøm

Garanti for et sikkert  
dansk produkt
Sikker håndtering  
af tunge emner
Stor fleksibilitet ved hurtig 
udskiftning af forskellige 
sugekopper

we make the impossible possible

_
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TIlbEhør 
TIl MaNTIS

KantstenssugeKop 80x800 mm,  
sort gummi, WLL 80 Kg

KantstenssugeKop KompLet, KLemme-
område 110-650 mm, WLL 200 Kg  

naVn på tiLBeHØr
nr. 000000

naVn på tiLBeHØr
nr. 000000

sugeKop 200x300 mm, orange gummi  
eLLer sort gummi, WLL 110 Kg

adapter for eKstra LØfteHØjde, 
0-1150 mm

sugeKop Ø 300 mm, sort gummi,  
WLL 155 Kg

Handyman super,  
BatteridreVet VaKuumLØfter

_ 
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tre gode grunde
_ 

ALVACS produktsortiment  
dækker bredt og vi finder  
altid en løsning til dit behov.

ALVAC løftesystemer letter 
tungt arbejde.

ALVAC løsninger forbedrer  
arbejdsmiljøet.

sikkerhed
_ 

ALVAC overholder gældende 
lovgivning og lever op  
til alle de af Arbejdstilsynet  
stillede krav.

Alle løsninger er  
CE godkendt.


