
PMH Minifor/Tirak
Elektrisk lintelfer/draglyftblock



Elektrisk lintelfer

PMH Minifor har låg egenvikt och
obegränsad lyfthöjd. Lintelfern är 
enkel att arbeta med och lätt att 
förflytta mellan olika projekt.

PMH Minifor finns i kapacitet från 100
till 500 kg i enkel linpart. Lintelfern är
försedd med elektriskt gränsläge för
både övre och nedre krokläge, samt
elektrisk broms.

PMH Minifor kan levereras med 1-fas
eller 3-fas motor. Lintelfern är som
standard utrustad med manöverdon,
men kan även erhållas med radiostyrning.

PMH Minifor är lämplig för användning
inom byggnads-, verkstads- och transport-
industrin samt för montage och
underhåll av master/torn.

PMH Minifor erbjuds även med
tillval som

• Trådlös fjärrmanövrering.
• Automatisk linhaspel.
• Linor i valfri längd.

PMH Minifor
Elektriskt draglyftblock

PMH Tirak har en kompakt konstruktion
och låg egenvikt. Det elektriska draglyft-
blocket är lämpligt för de flesta drag- och
lyftarbeten.

PMH Tirak finns i kapaciteter från
300 till 3000 kg**. Draglyftblocket
finns även i luftdrivet och hydrauliskt
utförande.

PMH Tirak har obegränsad lyfthöjd
och är därför lämplig vid höga lyfthöjder
och långa draglängder. Användnings-
område är bl a hängställningar, bygg-
arbetsplatser, drag av kabel och linor,
arbete med telemaster, montering av
transportband m m.

PMH Tirak finns med 1 eller 2 linhastig-
heter. Draglyftblocket kan erhållas i två
olika versioner med dragkraft i en eller
båda linparterna.

PMH Tirak kan även byggas in i en
stålram med linhaspel för upp till 250
meter stållina. Draglyftblocket är som
standard försett med manöverdon,
men finns även med radiostyrning.

PMH Tirak
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Tekniska data (PMH Minifor)

Typ Lyftkap.* Lyfthast. Motor Vikt
kg m/min typ kW kg

TR 115 100 15 1-fas 0.37 20

TR 315 300 5 1-fas 0.37 20

TR 313 300 13 1-fas 1.11 32

TR 3313 300 13 3-fas 1.11 32

TR 517 500 7 1-fas 1.11 32

TR 537 500 7 3-fas 1.11 32
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* För att öka lyftkapaciteten kan PMH Minifor 
utrustas med brytblock.

** Tekniska data för PMH Tirak på förfrågan.

PMH Tirak med inbyggd linhaspel.


