
Artikel nr. Typ Kapacitet 
kg

Lyfthastighet 
m/min

Sänkhastighet 
m/min

Egenvikt 
kg

32020000 Lufttelfer Mini 125/1 125 0-40 0-40 10
32021000 Lufttelfer Mini 250/1 250 0-20 0-20 10
32022000 Lufttelfer Mini 500/1 500 0-20 0-20 20,5
32023000 Lufttelfer Mini 1000/1 980 0-11,5 0-12 21

JDN Mini kättingtelfer

Produktfördelar:
• Utvecklad för flexibilitet och smidighet
• Kräver minimalt underhåll
• Lyftkapaciteter 125-980 kg
• Tål kontunerlig drift i tuffare arbetsmiljöer
• NFC-chipet eller QR koden, ger tillgång till manualer 

& certifikat via JDN app. 
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Luftdrivna telfrar 

JDN Mini luftdriven kättingtelfer är utvecklad för flexibilitet 
och smidighet som kräver minimalt underhåll. Telfern är 
byggd i kompakt format med låg egenvikt som gör den lätt-
hanterlig för användaren med de mest primära 
egenskaperna. Lufttelfern finns i flera olika utföranden.

Nya JDN Mini är utvecklad enligt morgondagens krav och med kompakt design, låg bygghöjd och har en egen-
vikt från endast 10 kg. JDN Mini luftdriven kättingtelfer har enkelpartig lyftkätting kapacitet från 125-1000 kg. 

JDN Mini har ett patenterat motorbromssystem, robust telferkropp i aluminium och kompositlegering samt 
är uppbyggd av ett fåtal komponenter, vilket ger ett minimalt och enkelt underhåll. Vid framtagningen av 
nya JDN Mini lades särskild vikt på att minska kundens totala ägandekostnad (TCO) på telfern. Med en 
100% driftfaktor och genom ett mycket enkelt och snabbt underhåll ökas effektiviteten för telfern som är 
framtagen för användning dygnet runt (365/24/7) med en dubblad längd på serviceintervall till 800 drift-   
timmar innan service skall ske.

Telfern kan användas utan dimsmörjning av tillförselluften och kan med fördel krokmonteras eller hängas 
upp i en blockvagn. Endast 6 bar lufttryck erfordras och telfern är EX-klassad i Zon 2 (begär mer info).

JDN Mini har säkerhetsfunktioner som är världsunika. De nya integrerade gränslägesbrytarna stoppar 
lasten både vid lyft som vid sänkrörelserna direkt när ändstoppen rör vid brytarna. Detta förhindrar att         
kättingen blir överbelastad och ökar på så sätt säkerheten för operatören och minskar risken för skador    
på last och telfer.

JDN har lyckats samla fördelarna med direkt och indirekt kontroll med det nya manöverdonet till JDN Mini. 
Manöverdonet är nu ansluten till telferkroppen via en enda slang med dragavlastning, i slangen går det tre 
mindre styrslangar inuti. Detta förbättrar driftskomforten och rörlighet i manöverslangen och användningen 
av telfern. Till detta kommer helt nya precisions ventiler, vilket möjliggör ännu mer finkänslig steglös 
manövrering. Detta ger möjlighet till en exakt positionering av lasten. Manöverdonet är utrustat med 
nödstopp enligt gällande säkerhetsdirektiv, CE. 

https://www.pmh.se/luftdriven-telfer-JDN-Mini
https://www.youtube.com/watch?v=U5GdZ1kZ9S4&t=22s

