
løft og  
montering
_ 

ALVAC Cosmo 2000 er en kompakt 
og handy vakuumløfter. Monteres 
på rendegraver og andre hydrau-
liske maskiners skovlfæste for 
optagning og nedlægning af små 
og store byrder op til 2000 kg. 

Det unikke ved Cosmo 2000 er, 
at man fra førerkabinen kan dreje 
sugekop med last uendeligt i 
begge retninger.

kattepote gør det
nemt at suge
_ 

ALVAC Cosmo 2000 er udstyret 
med en „kattepote“, som gør det 
let at ansuge f.eks. fliser, uanset 
hvor og hvordan de måtte ligge. 

„Kattepoten“ absorberer tillige 
stød og chockpåvirkninger som 
følge af fejlbetjening og skåner 
herved gravearm, sugekop og 
byrde. 

lukket vakuum
system
_ 

ALVAC Cosmo 2000 tilsluttes 
entreprenørmaskinens hydrau-
likudtag ved hjælp af 1/2” RG 
lynkoplinger for drift af vakuum-
pumpen. 

Et 12 V udtag for tilslutning af 
fjernbetjeningen muliggør at man 
fra førerkabinen kan dreje/justere/
rotere sugekoppen 360º med last. 

_
vakuumløftemaskine

alvac  
cOSMO 2000

løftekapacitet: 2000 kg
Egenvægt: 70 kg 
Dimensioner:  
l530 x B410 x H750 mm
Sugekop: 360º rotation
cE godkendt
Sikker håndtering

let montering ved hjælp  
af løftestrop
Garanti for et sikkert  
dansk produkt
Pålidelig og driftsikker
Hydraulisk drevet  
vakuumpumpe

we make the impossible possible

_
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Ekskl. sugekop, denne defineres udfra det specifikke behov  



tilBEHør 
til cOSMO 2000

Sugekop 200x300 mm,  
orange eller Sort gummi, Wll 110 kg

adapter til montering af flex 1600 
Sugekopper på CoSmo, Wll max 350 kg

naVn på tilBeHØr
nr. 000000

naVn på tilBeHØr
nr. 000000

naVn på tilBeHØr
nr. 000000

Sugekop 400x800 mm,  
orange eller Sort gummi, Wll 810 kg

VandudSkiller Sugekop Ø 440, Wll 300 kg

kantStenSSugekop 230x670 mm,  
juSterBar Vinkel 0-90°, Wll 350 kg

_ 
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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.


