INOMEC
VINTERNYHETER
I HYRESPARKEN

Säkert, enkelt och kostnadseffektivt!

FÖNSTERROBOTAR

Det här är ingångsnivån i utomhusserien från Smartlift.
SL 408 Outdoor klarar en lång rad olika installationsprojekt. Välj den högre Highlifter för utökad räckvidd
och lägg därefter till de alternativ du behöver för att
skräddarsy lyften ytterligare. Hemligheten bakom SL 408
Outdoor är mångsidigheten i fönsterinstallation utomhus
och tack vare den kompakta storleken kan den flyttas in i
en byggnad och fortsätta arbetet där.
Lyften kan förflytta lasten i sidled med +/- 10 cm.
Det finns kroktillbehör för att kunna växla användningsområde och utföra enklare lyft.

GLASLYFTAR

Kapacitet: 380 kg

SL 380 Indoor är en kraftfull glaslyft som är designad för
inomhusbruk och kan hantera element på upp till 380
kg. Lyfthöjden är upp till 270 cm. Den har mer lyftkraft än
SL280 Indoor, men har ändå en smal stomme.
Lyften kan förflytta lasten i sidled med +/- 10 cm för mer
flexibilitet under installationen. En användbar fördel när
utrymmet är begränsat inuti byggnader och det är svårt
att positionera lyften rätt under installationen.

Kapacitet: 320 kg - 635 kg

Glaslyftar finns med många variationer beroende på vikt
och form på material som ska lyftas. Alla vakuumlyftar har
dubbla vakuumkretsar för högsta säkerhet. Som tillbehör
finns koppar för att kunna lyfta andra material som till
exempel väggpaneler. Flera modeller går även att få med
radiokontroll för styrning av vakuumfunktionen.
Kontakta Inomec för mer information om modeller och
hur vi kan anpassa produkten för ditt projekt.

Alla priser på förfrågan i SEK, ex. moms & frakt. Minimihyra 7 dagar, enligt Inomec hyresvillkor.

VÄGGPANELLYFTAR

Kapacitet: 375 kg

CladBoy compact är ett lätthanterligt vakuumlyftredskap för installation av sandwich väggpaneler. Det uppladdningsbara batteriet försäkrar att du kan genomföra hela arbetsdagen medan uppladdning kan ske under natten.
Utrustningen är robust, stabil och försedd med starka skyddande greppar.
Ett ljudalarm varnar när batterinivån eller vakuumnivån är för låg. Sugkoppen är försedd med en utbytesbar tätningsring som snabbt och enkelt kan bytas vid skada eller förslitning. Utrustningen är stark och kan praktiskt transporteras i bilens bagageutrymme.

PELARLYFTOK COLIFT

Kapacitet: 15,8 ton

COLIFT-monteringssystem har utformats för enkel och
tidsbesparande montering av stångformade prefabricerade betongelement, som pelare med konsoler av olika
längder. Monteringsaxeln kan utlösas fjärrstyrt med ett
rep.
COLIFT-monteringssystem består av en monteringsaxel
med halkskydd och ett linstag och används som monteringsanordning för lyft, förflyttning och montering av prefabricerade betongelement. Efter att ha säkrat elementen
på plats kan systemet utlösas med fjärrstyrning från marknivå genom att dra i utlösningsrepet som är anslutet till
halkskyddet. Lastförmågorna går från 5,8 till 42 ton med
30 cm konsoler och från 15,8 till 120 ton utan konsoler.

Alla priser på förfrågan i SEK, ex. moms & frakt. Minimihyra 7 dagar, enligt Inomec hyresvillkor.

SUPERDECK® LASTPLATTFORM

Kapacitet: 5 ton

SuperDeck® Lastplattformsystem med utdragbara plattformar som kan placeras vertikalt över varandra garanterar
snabba leveranser av material och maskiner till rätt våningsplan.
Planera logistiken i projektets början - det är här det finns pengar att spara. Vi kan hjälpa dig med optimering och
kostnadsbesparingar för alla projekttyper.
Även på de minsta renoveringsuppgifterna i stadsmiljö är SuperDeck® en enorm vinst eftersom du sparar kostnader
för tunga byggnadsställningar och kostnader för tillgänglighet över vägområde. Plattformssystemet är enkelt att
använda och kan installeras eller flyttas på 15 minuter.
SuperDeck® lastplattformar finns i olika storlekar: 2,20 -2,60 -3,20 och 4,20 m i bredd. Detta gör att en stor variation
av material kan flyttas säkert. Produktivitet, när den är som bäst! Nivåregleringsrampen är i linje med golvet, vilket
gör det enkelt att komma åt med lastbilar och gaffeltruckar. SuperDecks® helt slutna räckessystem är 120 cm högt,
så det uppfyller alla standarder. En genomsnittlig 5-våningsbyggnad kräver 3-4 enheter, medan större byggnader
med 50 våningar kan kräva 15-20 enheter. Kontakta oss för mer information.

TRUMHANTERING

Beställningssortiment

Trumhantering
Trumhantering
Trumhantering

TRUMVAGNAR
Trumvagnar för kabeltrummor finns i flera storlekar,
Kan även hyras med externt powerpack
kan även
hyras
med externt powerpack för styrför
styrning av trumdrift och lyftbom
TRUMVAGNAR
ning av trumdrift och lyftbom.
Kan även hyras med externt powerpack
TRUMVAGNAR
för
styrning av trumdrift och lyftbom
Kan även hyras med externt powerpack
för styrning av trumdrift och lyftbom
KABELFÖRLÄGGNING

TRUMBOCKAR
Trumbockar i stål eller aluminium. Finns i flera modeller
Stål- och aluminiumbockar i flera modeller
och viktklasser,
kontakta Inomec för mer information om
och
viktklasser
TRUMBOCKAR
dessa produkter.

Kabelförläggning

Stål- och aluminiumbockar i flera modeller
TRUMBOCKAR
och
viktklasser
Stål- och aluminiumbockar i flera modeller
och viktklasser
Beställningssortiment

Kabelförläggning
Kabelförläggning

KABELVINSCHAR

KABELMATARE

TILLBEHÖR

Flera modeller med dragkrafter
upp
till 4 000 kp
KABELVINSCHAR

Kan hyras med bensin-, 3-fas eloch
hydraulisk motor
KABELMATARE

Kabelrullar, vinkelrullar, dragstrumpor,
kabelsmörja
TILLBEHÖRmed mera

Flera modeller med dragkrafter

Kan hyras med bensin-, 3-fas el-

Kabelrullar, vinkelrullar, dragstrumpor,

KABELVINSCHAR
KABELMATARE
TILLBEHÖR
Kabelvinschar
kapaciteter. Vajertrumman
har
Kabelmatare
med bensin,
el eller hydraulisk
upp
till 4i flera
000 kp
och
hydraulisk
motor
kabelsmörja
med meramotor.
Fleralinspridare.
modeller medOlika
dragkrafter
Kan hyras med
bensin-, 3-fas
vinkelrullar,
automatisk
möjligheter för konTillbehör
som elkabelrullar,Kabelrullar,
dragstrumpor
mm. dragstrumpor,
till 4 000avkpdragkraft och hastighet och
hydraulisk motor
kabelsmörja med mera
troll ochupp
reglering
finns.

Blåsmaskiner för fiber
BLÅSUTRUSTNING FÖR FIBER

Beställningssortiment

Blåsmaskiner för fiber
Blåsmaskiner för fiber

V0

V1

V3

Elektrisk drift (batteri)
Kabel
V0 0,5–6 mm/Duct 3–16 mm

Pneumatisk drift
Kabel
V1 0,8*–16 mm/Duct 7–40 mm

Pneumatisk drift
Kabel
V3 4–40 mm/Duct 10–50 mm

Elektrisk drift (batteri)
V0 0,5–6 mm/Duct 3–16 mm
Kabel
Elektrisk drift (batteri)
Kabel 0,5–6 mm/Duct 3–16 mm

Pneumatisk drift
V1 0,8*–16 mm/Duct 7–40 mm
Kabel
Pneumatisk drift
Kabel 0,8*–16 mm/Duct 7–40 mm

Pneumatisk drift
V3 4–40 mm/Duct 10–50 mm
Kabel
Pneumatisk drift
Kabel 4–40 mm/Duct 10–50 mm

BERGSPRÄCKARE

Bergspräckare/spräck-kilarna är utvecklade i Schweiz och tillverkade i Italien. Våra hydrauliska spräckare är de
kraftfullaste handhållna bergspräckarna på marknaden i förhållande till dess storlek. Du kan spräcka berg/stenar i
trånga, tätbebyggda områden där sprängning med dynamit inte är ett alternativ. Bergspräckaren är framtagen för
att klara de tuffaste jobben i de mest utsatta områdena.
Fördelar med spräck-kilen:
• Tillståndsfri, marklovsfri.
• Vibrationsfri, inga vibrationsskador på byggnader.
• Dammfri.
• Inget behov av sprängmattor.
• Kompakt, kan enkelt användas där andra metoder inte fungerar.

BARNSUPPORTER

MULTIPOINT LYFTOK

Kapacitet: 5 ton

Multipoint lyftok gör det möjligt att anpassa antalet lyftpunkter man behöver med en och samma produkt.
Kopplingspunkterna är placerade med 200 mm avstånd längs hela balken och gör det på så sätt enkelt att även
kompensera för ojämn viktfördelning på det som ska lyftas.
Dessa lyftok är till exempel mycket lämpliga vid lyft av moduler, armeringskassar och tak som delvis färdigställs på
marken för att sedan enkelt lyftas på plats.
Det är även försett med centrumlyftögla som ger lägre total bygghöjd i trånga utrymmen.
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