
JUMBO Flex

Produktfördelar:
• Lyftkapacitet på upp till 50 kg
• Snabb och enkel hantering
• Fungerar både för höger som vänster hand
• Vinklingsbar sugfot
• Svivlande sugfötter
• Snabbfäste för enkelt byte av sugfötter

JUMBO Flex vakuumlyftare finns med tre kapaciteter och är främst avsedd för mycket snabb och enkel 
hantering av kartonger, säckar, burkar och andra lättare laster upp till 50 kg. Jumbo Flex är 
enhandsmanövrerad och fungerar lika bra för höger hand som vänster hand. Jumbo Flex har ett 
ergonomiskt optimerat grepp med inbyggt reglage för lyft- och sänkrörelsen.

JUMBO Flex lyfter lasten direkt när sugfoten har placerats på godset, operatören styr därefter sänkrörelsen 
med fingerreglaget. Vakuumlyftaren är som standard försedd med en vinklingsbar och svivlande sugfot. 
Detta medför att operatören kan greppa godset snabbt och placera godset i den position som önskas. 
Vakuumlyftaren är dessutom försedd med ett snabbfäste som möjliggör att enkelt byta sugfot utan verktyg.

JUMBO Flex kan nu förses som extra tillbehör med inbyggt till- och frånslag av vakuumpumpen. Med en 
trådlös radiostyrning som drivs utan extern strömkälla, kan operatören med en enkel knapptryckning starta 
respektive stänga av vakuumpumpen. Genom detta optimeras utnyttjandet av vakuumlyftaren, detta även 
vid enstaka lyft och samtidigt minskas energiförbrukningen.
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Vakuumlyftare

Artikel nr. Typ Kapacitet kg Slang Ø mm

140900020 Vakuumlyft J-20 Flex 20 80
140900035 Vakuumlyft J-35 Flex 35 100
140900050 Vakuumlyft J-50 Flex 50 120

JUMBO Flex är framtagen för snabba lyft och enkel 
hantering av kartonger, säckar, burkar och andra lättare 
laster. Tack vare den enhandsmanövrerad lyftrörelsen 
får man en mycket exakt hantering av godset.

Inbyggd radiostyrning (tillval)
Kabellöst till- och frånslag av den elektriska 
vakuumpumpen ger följande fördelar

• Reducerar energiförbrukningen, upp till 40%
• Ökar produktiviteten
• Enkelt smidigt handhavande
• Drivs utan batteri

Ljudisolerhuv (tillval)

Konsol (tillval)
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Vakuumlyftare

Säcksugfot

Dubbel sugfot

Rund sugfot

Multisugfot Lastkrok för dunkar och hinkar

Fyrdelad sugfot

Vinklingsbar

Sugfotshållare

Snabbfäste

Parkeringshållare

Nedan syns ett urval av de sugfötter som kan användas med JUMBO Flex

Filter
• Rengörs och byts        

utan verktyg

Manövrering
• Steglös lyft- och                 

sänkningshastighet
• Inbyggt släppläge för last
• Höger eller vänster hand
• Allt sköts med endast ett finger

Vinkelled
• Manuellt vinklingsbar
• Lasten kan även            

greppas från sidanSugfötter
• Utbytbara sugfötter
• Snabbfäste är standard

Justering utan last 
• Enkel inställning              

Bekvämt
• Ergonomiskt utformat   

grepp med mjukt inlägg

Bottensvivel
• Obegränsad rotation
• Kan spärras i 90°              

intervaller

Skyddsstrumpa
• Skyddar lyftslangen           

Lyftkapacitetsområde



JUMBO Flex Ventilenheter
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Vakuumlyftare

JumboFlex Easy-Release
• Minskar kvarvarande                 

vakuum för enkel frigöring
• Lasten frigörs med en extra       

frigörningsspak och endast        
när den är helt nere t.ex. med 
fyrdelad sugfot

• Fungerar endast med J-50 Flex

JumboFlex Safety+
• Tvåhandsfrigörning för      

extra säkerhet
• Justerbar, reducerad    

sänkhastighet t.ex. för 
känsliga komponenter 
eller för funktionshindrade 
användare

• Fungerar till alla Flex

JumboFlex Quick-Release
• Tillåter att medvetet släppa last 

under lyft med hjälp av en extra 
frigöringsspak

• För användning vid 
bagagehantering på flygplatser
eller liknande applikationer

• Fungerar endast med J-50 Flex

JumboFlex Air
• Tryckluftsanslutningen 

gör det möjligt att avsluta   
och manövrera 
pneumatiska verktyg 
monterade i 
vakuumlyftaren.

• Fungerar endast med 
J-50 Flex

JumboFlex Standard
• Allt sköts med endast ett 

finger, höger eller vänster 
hand

• Manuellt vinklingsbar, 
lasten kan även greppas 
från sidan

Det finns olika ventilenheter till Jumbo Flex beroende 
på vad den ska användas till. Till höger är JumboFlex        
standard och sägs inget annat levereras vakuumlyftaren 
med denna. Nedan finner ni fyra olika ventilenheter som 
går att beställa istället för Jumbo Flex standard för att   
uppfylla just ert behov. Vill ni veta mer om de olika       
ventilenheterna, tveka inte att höra av er för att vi ska 
kunna hitta den bästa lösningen för just er. 



0411-138 00               www.pmh.se               info@pmh.se 0411-138 00               www.pmh.se               info@pmh.se

Vakuumlyftare

Dubbel sugfot

Rund sugfotMultisugfot Lastkrok för dunkar och 
hinkar

Fyrdelad sugfot

Nedan syns de sugfötter som kan användas med JUMBO Flex

JUMBO Flex tillbehör & tillval

Box sugfotRund sugfot med kjol för 
säckar

Vridbar sugfot med lastkrok 
alternativt vakuumsugfot

Nedan syns de tillbehören som finns till JUMBO Flex

Inbyggd radiostyrning 
• Sparar upp till 40% av               

energiförbrukningen

Dammfilter
• Skyddar mot smuts och damm
• Kan rengöras smidigt och enkelt 

utan verktyg

Ljudisolerhuv
• Reducerar ljudnivån från           

pumpen med 9 dB(A)
• Skyddar pumpen från smuts

Parkeringshållare
• Säker förvaring till JUMBO Flex 

när den inte används

Typ Enkel sugfot Dubbel sugfot Fyrdelad sugfot Säcksugfot Rund sugfot

Modell
J-20 Flex 194 x 194 2 st. 140 x 70 4 st. 120 x 60 Ø 150
J-35 Flex 194 x 194 2 st. 140 x 70 4 st. 120 x 60 Oval 255 x 175 Ø 150
J-50 Flex 194 x 194 2 st. 180 x 90 4 st. 140 x 70 Oval 255 x 175 Ø 200

Sugfotsdimensioner


