
FIPALIFT pro
tehokasta ja 
intuitiivista nostoa 



75kg kapasiteetti

Yksinkertainen yhden 
käden ote

Ergonominen ja tehokas

Työskentelyä helpottava

Vankka ja kestävä rakenne

Soveltuu kaikille 
teollisuudenaloille

FIPALIFTpro: ssa on ainutlaatuinen ohjauskahva ja nostin pystyy 
käsittelemään jopa 75kg kuormia. Intuitiivinen ja ergonominen 
nostin mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä, 
käyttäjäystävällisesti ja tehokkaasti. 
Nosta, laske ja tasapainota kuorma yhdellä kädellä. 

FIPA tarjoaa välineitä ja ratkaisuja jotka ovat käyttäjäystävällisiä 
ja näin parantavat työhyvinvointia. Intuitiivinen ja helppo 
käytettävyys mahdollistaa ja innoittaa käyttäjää ja näin 
tehokas ja ergonominen työskentely tulee luonnostaan.

Hyvä ergonomia luo ekonomiaa. FIPALIFTpro rakenne näyttää ja 
tuntuu hyvältä. Nostin on tehty kohtaamaan teollisen ympäristön 
haasteet ja nostamaan myös tuottavuutta ja hyvinvointia.    

Käsittele painavia kappaleita vaivattomasti.
Työskentelyn tehokkuutta ja helppoutta
− FIPALIFTpro.



1
Ergonominen käyttökahva mahdollistaa helpon, sujuvan ja nopean 
noston. Kahva soveltuu suoraan oikea- tai vasenkätisille.

2
Integroitu 90 asteen kääntönivel ja 360 asteen pyörityslaakeri 
mahdollistavat monenlaisten kappaleiden käsittelyn. Pikaliittimet 
mahdollistavat jouheat tarraintenvaihdot.

3/4
Erilaisten kappaleiden käsittelyyn on saatavilla runsaasti erilaisia 
tarraimia.
Kuva 3: säkkitarrain
Kuva 4: säädettävä tarrain nelikulmaisilla kupeilla
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FIPA is at home in many industries 
all around the world

Vacuum, gripper and lifting technology
for reliable handling of your workpieces.

FIPA GmbH • Freisinger Strasse 30 • 85737 Ismaning Germany • Phone +49 89 962489-0 • Fax Phone +49 89 962489-11

F-LT-PR-04-0521-A4_fi n

www.fi pa.comwww.fi pa.com

FIPA is at home in many industries 
all around the world

Vacuum, gripper and lifting technology
for reliable handling of your workpieces.

FIPA GmbH • Freisinger Strasse 30 • 85737 Ismaning Germany • Phone +49 89 962489-0 • Fax Phone +49 89 962489-11

Muovit

Levyt

Pakkaukset

Robotiikka

Teollisuus ja automaatio

www.fi pa.com

FIPA, challenge accepted.

Alipaine-, tarrain- ja nostoteknologia luotettavaan 
ja tehokkaaseen materiaalinkäsittelyyn.

FIPA GmbH:n maahantuoja Suomessa: Ergolift Oy Ab • Kutojantie 11 • FI-02630 Espoo • P 09-505 5633 • www.ergolift.fi 


