
løft og  
montering
_ 

Combat er en batteridrevet 
vakuum løfter for horisontale 
løft og transport af sten, granit, 
beton og stålelementer med en 
løftekapacitet på 500 kg.

Combat ophænges ved hjælp 
af en løftesjækel monteret i 
løfteøjet. Combat kan monteres 
på alle entreprenør maskiner 
med tilstrækkelig løftekapacitet.

batteri med  
sparefunktion
_ 

Combat er helt uden kabler og 
slanger, den drives af et 12V  
batteri, har batteri sparefunktion 
og automatisk start/stop (trykvagt). 
Batteriet kan genoplades med den 
medfølgende batterilader til 220 V.

Vakuum styres med en ON/OFF 
skydeventil på enheden og  
sug/slip funktionen styres via 
samme skydeventil.

lukket vakuum
system
_ 

Leveres med et fuldstændigt  
lukket vakuum system.
Det hindrer tab af vakuum ved 
strømsvigt, samt vakuummeter, 
visuel- og akustisk alarm ved 
lavt vakuum.

_
batteridrevet vakuumløfter

alvac
cOMBaT

Batteri: 12 v
løftekapacitet: 500 kg
Egenvægt: 29 kg 
Dimensioner:  
l400 x B506 x H485 mm
cE godkendt

let montering ved hjælp  
af løftestrop
Garanti for et sikkert  
dansk produkt
Sikker håndtering
Pålidelig og driftsikker

we make the impossible possible

_
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Ekskl. sugekop, denne defineres udfra det specifikke behov  



TilBEHør 
Til cOMBaT

Sugekop Ø 300 mm, orange gummi  
eller Sort gummi, Wll 155 kg

kantStenSSugekop 80x800 mm,  
Sort gummi, Wll 100 kg

naVn pÅ tilBeHØr
nr. 000000

naVn pÅ tilBeHØr
nr. 000000

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

Forlængerled, 600 mm

Sugekop 200x470 mm,  
orange gummi, Wll 200 kg

Sugekopringe,  
ort og orange gummi

_ 
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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.


