Fliselet mini
Ny let vakuum suger til mindre ﬂiser, der gør
arbejdet med ﬂiser til en leg. Med maskinen
kan man stå ret op, når der skal lægges ﬂiser.
Der ved kan det gå stærkere og der vil være
mindre slid på ens ryg.

Alit ip et dipis dolumsan
vel ulput init, vulla facincipit dolent ad dolorem
zzrit wismolessim diamet
ute commod tate dit
pratet.

FAKTA

Billedtekst

• Løftekapacitet: 40 kg.
kg.
• Fliser fra: 25 x 25 cm til
til 50
50 xx 50
50 cm.
cm.
ugeslangen kan trækkes
• SSugeslangen
trækkes ud
ud på
på 66 meter
meter (1 meter under transport).
meter under
transport).
• (1
Håndtaget
kan hæve/sænkes
til rigtig arbejdshøjde.
åndtaget kan
hæve/sænkes til rigtig
• H
Egenvægt:
3 kg.
arbejdshøjde.
• Eganvægt: 3 kg.
NYHED: FL-mini fås
også med rygmonteret
batteri vakuumenhed

2 personers håndtag kan fås
som tilbehør.
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Overskrift

Vakuumløfter Lille

Modo dolore ea faci blamcon hendreet, vel dolore facing
el del do odionse volore min volenim aut in velismodit,
vulluptatio er suscinci etue ming et dolore modipsustrud
magna facilis dio corper sustrud magna adignit, conullaortis ecte min velis dolorem quatet lore core velenibh
ea cons nos ad modipit voloreet alit ip et dipis dolumsan
vel ulput init, vulla facincipit dolent ad dolorem zzrit
wismolessim diamet ute commod tate dit pratet.

• Lav egenvægt.
• Stort udvalg af sugefødder med adaptor, for let montering.
• Tilbehørsprogram som pallevogn, tang mm.
• Fremstillet for at bliv brugt i hårdt miljø.
• Monteres uden brug af værktøj.
• Hurtig skift til gravemaskine efter ønske.
• Let at transportere med gravemaskine.
• Løftekapacitet op til 2000 kg.
• Luftmængde v/50 kPa: 300 l/min.
• Oliebehov min. 20 l/min.
• Drejemotor 400° 12 V 50W

Alit ip et dipis dolumsan
vel ulput init, vulla facincipit dolent ad dolorem
zzrit wismolessim diamet
ute commod tate dit
pratet.

Vakuumløfteren kan monteres på alle typer af
gravemaskiner og skal blot
tilsluttes hydraulik
systemet.

FAKTA

Billedtekst

Som tilbehør til Vakuumløfter er der forskellige
sugefødder med adaptorplader, der passer til
opgaven.

20x40

Multi adapter 30x30
- 50x50

4-Punkt suger

Sugefod for kantsten
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Overskrift
Modo dolore ea faci blamcon hendreet, vel dolore facing
el del do odionse volore min volenim aut in velismodit,
vulluptatio er suscinci etue ming et dolore modipsustrud
magna facilis dio corper sustrud magna adignit, conullaortis ecte min velis dolorem quatet lore core velenibh
ea cons nos ad modipit voloreet alit ip et dipis dolumsan
vel ulput init, vulla facincipit dolent ad dolorem zzrit
wismolessim diamet ute commod tate dit pratet.

Pallevogn

Alit ip et dipis dolumsan
vel ulput init, vulla facincipit dolent ad dolorem
zzrit wismolessim diamet
ute commod tate dit
pratet.

FAKTA

Billedtekst

Pallevognen er for montering på gravemaskinens doserblad og kan løfte/transportere
samme last som gravemaskinens egenvægt.
Princippet på pallevogene er løftestangsprincippet.
Pallevognen er et af de mange tilbehørsprodukter til vakuumløfteren.
Pallevogn er fremstillet i tæt samarbejde med bruger og bygget til arbejde i hårdt miljø.
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Vinduesløfter
Overskrift

for montering på stillads

Asp
Vindueløfter
er med
lav egenvægt
ModoProduktudvikling’s
dolore ea faci blamcon
hendreet,
vel dolore
facing og kan meget hurtigt monteres på stillads
af
en
mand,
uden
brug
af
værktøj.
el del do odionse volore min volenim aut in velismodit,
Hæve
og sænke
funtionen
snekkegear,
der med 1/4” adapter drives af batteriborevulluptatio
er suscinci
etueudføres
ming etmed
dolore
modipsustrud
maskine.
Sugekopperne
er
selvansugende
og
enkeltvis
magna facilis dio corper sustrud magna adignit, conul- forsynet med visuel signal for lav vakuum.
Justering
af min
højde
kandolorem
nemt indstilles.
Somcore
standard
er fodpladen for combidæk.
laortis ecte
velis
quatet lore
velenibh
ea cons nos ad modipit voloreet alit ip et dipis dolumsan
Bommen
kan dolent
anvendes
vertikalt zzrit
eller horisontal.
vel ulput med
init, sugekopper
vulla facincipit
ad dolorem
Indstilles
uden
brug
af
værktøj.
wismolessim diamet ute commod tate dit pratet.

FAKTA

Billedtekst

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Max. belastning op til 114 kg ved brug af 2 sugekopper som vist.
Max højde: 3300 mm
Standard Vinduesløfter er med 2 sugekopper.
Udført i letvægtsmateriale. Egenvægt er 17,5 kg.
Drives med batteriboremaskine.
2 forskellige ophængspunkter.
Visuel indikator for lav vakuum.
Minimal vedligehold.
Let at transportere.
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Overskrift
SANDI
Sandafretter
Modo
dolore ea
SANDI
facibenyttes,
blamcon hendreet,
når der effektivt
vel dolore
og enkelt
facing
el del
skal
lægges
do odionse
fortov.volore
SANDImin
passer
volenim
til alle
auttyper
in velismodit,
af
vulluptatio er suscinci
gravemaskiner
og kan nemt
etue ming
og enkelt
et dolore
med hurtigskift
modipsustrud
magna på
kobles
facilis
gravemaskinen,
dio corper sustrud
uden brug
magna
af værktøj.
adignit, conullaortis ecte minkan
Sandafretteren
velisjusteres
dolorem
ind
quatet
til varierende
lore corebredde
velenibh
af
ea consfra
fortov
nos
850
admm
modipit
til 2000
voloreet
mm. Der
alit er
ip let
et dipis
højdejustering
dolumsan
velﬂulput
til
ise frainit,
35 mm
vullatilfacincipit
100 mm.dolent ad dolorem zzrit
wismolessim diamet ute commod tate dit pratet.

Skæret på sandafretter
er udført i slidstål og kan
justeres fra 850 mm til
2000 mm.

Alit ip et dipis dolumsan
vel ulput init, vulla facincipit dolent ad dolorem
zzrit wismolessim diamet
ute commod tate dit
pratet.

Justering af ønskede fald
på fortovet, justeres
nemt med aktuator af
operatøren fra førerhuset.

FAKTA

Billedtekst

•
•
•
•
•
•
•

Lav egenvægt.
Justering af fald med aktuator.
Højdejustering til ﬂise fra 35-100 mm.
Monteres uden brug af værktøj.
Hurtig skift til gravemaskine efter ønske.
Let at transportere med gravemaskine.
Kan justeres fra bredde 850 mm til 2000 mm.
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Knap-on kran med
elektrisk udskud
350 kg

Lille elektrisk kran til trailere, ladbil eller kassebil med
mange anvendelsesmuligheder.
LETVÆGTS KRANER UNDER 50 KG. MONTERET.
Knap-on systemet gør at alle vores kraner hurtigt kan ﬂyttes
fra f.eks. bil til trailer.
Kranen er sammenklappelig og klikkes meget let fast i bundpladen, der er monteret i bunden på et køretøj eller trailer.
Når kranen ikke benyttes kan den nemt uden brug af værktøj
tages af eller klappes sammen.
KAN LAVES I SPECIAL HØJDE OG LÆNGDE

FAKTA

Kan monteres så man
undgår at ødelægge
bunden i trailer eller bil
og dermed bevarer et
plant underlag.

• Lav egenvægt.
• Enkel betjening.
• Sammenklappelig.
• Aftagelig uden brug af værktøj.
• Kan anvendes på forskellig køretøjer, hvor der er monteret bundplade.
• Løftekapacitet 350 kg.
• Leveres i 12V eller 24V
• El-drevet wire spil
• 14 meter wire
• Tårn højde: 1040 mm
• Arm længde: 1050 mm
• Udskud længde: 500 mm
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Håndhydraulisk kran
350 - 400 kg

Lille håndhydraulisk kran til trailere, ladbil eller kassebil
med mange anvendelsesmuligheder.
Kan også leveres med el-spil 12V eller 24V.
LETVÆGTS KRAN UNDER 50 KG. MONTERET.
Knap-on systemet gør at alle vores kraner hurtigt kan ﬂyttes
fra f.eks. bil til trailer.
Kranen er sammenklappelig og klikkes meget let fast i bundpladen, der er monteret i bunden på et køretøj eller trailer.
Når kranen ikke benyttes kan den nemt uden brug af værktøj
tages af eller klappes sammen.
KAN LAVES I SPECIAL HØJDE OG LÆNGDE
Denne kran kan opgraderes med et elektrisk udskud.

FAKTA

Kan monteres så man
undgår at ødelægge
bunden i trailer eller bil
og dermed bevarer et
plant underlag.

Alit ip et dipis dolumsan
vel ulput init, vulla facincipit dolent ad dolorem
zzrit wismolessim diamet
ute commod tate dit
pratet.

• Lav egenvægt.
• Enkel betjening.
• Sammenklappelig.
• Aftagelig uden brug af værktøj.
• Kan anvendes på forskellig køretøjer, hvor der er monteret bundplade.
• Løftekapacitet 350 kg.
• Leveres i 12V eller 24V
• El-drevet wire spil
• 14 meter wire
• Tårn højde: 1040 mm
• Arm længde: 1050 mm
• Udskud længde: 500 mm
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Knap-On-Kran
350 kg

Lille elektrisk kran til trailere, ladbil eller kassebil med
mange anvendelsesmuligheder.
LETVÆGTS KRAN UNDER 50 KG. MONTERET.
Knap-on systemet gør at alle vores kraner hurtigt kan ﬂyttes
fra f.eks. bil til trailer. Kranen er sammenklappelig og klikkes
meget let fast i bundpladen, der er monteret i bunden på et
køretøj eller trailer.
Når kranen ikke benyttes kan den nemt uden brug af værktøj
tages af eller klappes sammen.
KAN LAVES I SPECIAL HØJDE OG LÆNGDE
Denne kran kan opgraderes med et elektrisk udskud.

FAKTA

Kan monteres så man
undgår at ødelægge
bunden i trailer eller bil
og dermed bevarer et
plant underlag.

• Lav egenvægt.
• Enkel betjening.
Kan monteres så man undgår at ødelægge bund
• Sammenklappelig.
trailer eller bil og dermed bevar et plant under
• Aftagelig uden brug af værktøj.
Når kranen ikke benyttes kan den nemt uden b
• Kan anvendes på forskellig køretøjer, hvor der er monteret bundplade.
af værktøj tages af eller klappes sammen.
• Løftekapacitet 350 kg.
• Leveres i 12V eller 24V
• El-drevet wire spil
• 14 meter wire
• Tårn højde: 1040 mm
• Arm længde: 1050 mm
• Udskud længde: 500 mm
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Knap-On-Kran
220-400 kg

Knap-On kranen Knap-On kranen er den lille lette kran, med
de store fordele.
Knap-On kranen er en sammenklappelig og aftagelig kran,
der på under 30 sekunder kan klikkes fast i bundpladen på
trailer, ladbil eller i varerummet, uden brug af værktøj.
Når kranen ikke benyttes, kan den nemt uden brug af værktøj tages af eller klappes sammen.

FAKTA

Kan monteres så man
undgår at ødelægge
bunden i trailer eller bil
og dermed bevarer et
plant underlag.

KNAP-ON
KRANEN,
VEJER FRA
KUN
20 KG

Billedtekst

• Overlastsikring.
• Wirespil drevet af EL motor 12V.
• Lav egenvægt.
• 2 modeller max. 220 kg. el. 400 kg.
• Enkel betjening med fjernbetjening.
• Sammenklappelig.
• Aftagelig uden brug af værktøj.
• Kan anvendes på forskellig køretøjer, hvor der er monteret bundplade.
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Kran tilbehør

Bundplader

Fjernbetjening

Fjernbetjening

To slags bundplader til montering
oven på lad bund eller nedenunder fra.

Elektronisk fjernbetjening til
Knap-on kran 220 - 400 kg.

Fjernbetjening til Knap-on kran
220 - 400 kg.

Låseplade

Pallegaffel

Låseplade til bundplade for justering af lås inden kørsel.

Palle gaffel til halv- og kvart
paller. Kan med fordel bruges til
hoveder af mursten.

Sammenklappelig
vogn

Tang

Stilladsvogn

Tang til 60 Liters plast dunke.

Vognen er udviklet til at køre på stilladser hvor der skal ligges beton
overlæggere op. Vognen er med huller til pallegaﬂer, så man kan
fylde vognen med overlæggere nede på jorden, og bruge sin byggelift
til at løfte vognen op på stilladset.
Vognens mål: 1500 mm x 700 mm
Løftekapacitet: 350 kg.

Let vogn til værksted og service
biler.
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Skilteklods tang
Træt af at løfte på alle de tunge skilteklodser?
Så har vi løsningen til dig med den nye mekaniske skilteklods tang.
Skilteklods tagen kan anvendes på alle slags kraner og kan med
fordel bruges sammen med vores Knap-on kraner 220/400 kg, som
kan levers med elektronisk fjernbetjening.

FAKTA

Alle vores knap-on kraner kan monteres på både bil og trailer,
så kranen kan ﬂyttes hen hvor den skal bruges helt uden brug af
værktøj.

•
•
•
•
•
•

Kan fås med forskellige længder håndtag.
Drejbart håndtag
Kan leveres med elektronisk fjernbetjening til vores Knap-on kraner.
Vægt: 2,5 kg.
Løfte kapacitet: 40 kg.
Udviklet til skilteklodser med 60mm kvadratisk hul
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Løftevogn til dæksel
Fordele:
• Én mands betjent
• Lav egenvægt
• Sammenklappelig
• Indbygget batteri (genopladeligt)
• Mange justeringsmuligheder
• Terrængående hjul
• Kan løfte dæksler op fra 50 cm dybde

Speciﬁkationer:
Vægt: 12 kg.
Løftekapacitet: 125 kg.
Længde: 150 cm.
Bredde: 53 cm.

Dækselløfter
mekanisk
Man udnytter slamsugerens vacuum til at løfte dæksler.
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Hydraulisk kant-klo

Alit ip et dipis dolumsan
vel ulput init, vulla facincipit dolent ad dolorem
zzrit wismolessim diamet
ute commod tate dit
pratet.

FAKTA

Billedtekst

Fordele:
• Let at have med
• Ingen skadelige løft
• Monteres uden brug af værktøj
• Lav egenvægt
• Kører på små maskiner
Speciﬁkationer:
• Hydraulisk kantstens tang
• El drejeled.
• Stenbrede fra 100 til 190 mm.

ASP Produktudvikling
Tolstrup Byvej 7
9600 Aars

Se video med produktet

Tlf: +45 98 66 92 69

Scan koden med din tablet eller smartphone

www.asp-produkt.dk

Blok og Leca løfter
til minigravere

Granit kantsten
vender

Fordele:
• Ingen hydraulik
• Smart ”klik system”
• Kan justeres
fra 800 - 1050 mm

Blok og Leca løfter

Pollygrab
Pollygrab er for nem og enkel håndtering af natursten og lignende emner, der kan være besværligt at håndtere manuelt.
Pollygrab monteres på hurtigskift/skovfæste på minigraver.
Pollygraben skal tilsluttes minigraverens hydrauliksystem, for betjening af åbne og lukke funktionen. Der
kræves dobbeltvirkende hydraulik.
Der er indbygget El-Drejeled.
Pollygrabben er fremstillet i tæt samarbejde med bruger
og bygget til arbejde i hårdt miljø.
Der kan som ekstra tilbehør fås graveskaller, så man kan
benytte grabben som skovl.

Som tilbehør til Pollygrab, kan
der monteres graveskaller.
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