
løft og præcis 
optagning/nedlægning
_ 

ALVAC Handy Jet er en benzin-
drevet vakuumløfter med en maks. 
løftekapacitet på 1000 kg.  
Anbefales til entreprenører, anlægs-
gartnere, kommuner og andre i 
bygge- og anlægsindustrien. 

Ideel for hurtig og præcis optag-
ning/nedlægning af fliser, beton-
kantsten og store byrder såsom 
trappetrin, stålplader m.v.

montering af
handy jet
_ 

ALVAC Handy Jet ophænges,  
ved hjælp af en løftesjækel  
monteret i løfteøjet, på alle  
entreprenørmaskiner f.eks  
minigraver, rendegraver eller  
lastbilkran, med tilstrækkelig  
løftekapacitet.

Maskinen er kun beregnet til 
udendørs brug.

genopladelig
batteri
_ 

ALVAC Handy Jet er uden kabler 
og slanger – drives af en HONDA 
benzinmotor. Benzintank for flere 
timers brug og med akustisk og 
visuel alarm med 12 V batteri, 
som genoplades.

_
benzindrevet vakuumløfter

alvac
HaNDY JET

løftekapacitet: 1000 kg
Egenvægt: 75 kg 
Dimensioner:  
l420 x B800 x H950 mm
Honda motor
cE godkendt

let montering ved hjælp  
af løftestrop
Garanti for et sikkert  
dansk produkt
Sikker håndtering
Pålidelig og driftsikker
Ingen tilslutning af  
hydralik eller strøm

we make the impossible possible
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Ekskl. sugekop, denne defineres udfra det specifikke behov  



TIlBEHør 
TIl HaNDY JET

Sugekop 300x800 mm,  
orange eller Sort gummi, Wll 580 kg

Sugekop 230x670 mm,  
orange gummi, Wll 350 kg

naVn pÅ tilBeHØr
nr. 000000

naVn pÅ tilBeHØr
nr. 000000

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

tranSportHjul for tranSport  
og opBeVaring

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

lØfteÅg med 90° Vip,  
juSterBar 1350 – 2350 mm, Wll 900 kg

_ 
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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.


