
 

   
Lyfthjälpmedlet som 
PRI-oriterar ergonomi och ekonomi

PRILIFT
®

Lätta Lyft med



PRILIFT är en vakuumlyft som bygger på TUBE-lyft principen. Den enkla principen då den både 
håller och lyfter med samma vakuum vilket innebär en extremt mjuk och följsam lyftrörelse. Detta 
ger ett lyfthjälpmedel som är otroligt flexibelt, lättanvänt och effektivt. Få rörliga delar gör att det 
är ekonomisk både att köpa in, att underhålla och har lång livslängd. 

PRILIFT har stora ekonomiska fördelar - en robust och väl utprovad konstruktion, få rörliga delar, 
enkel att förstå och använda, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd. Ergonomiskt 
utformad och med en välgenomtänkt teknik vill vi påstå att PRILIFT lyfter användarens arbets-
dag! 

PRILIFT GÖR TUNGA LYFT LÄTTA!

Lyftslangens (TUBE) diameter är det som anger hur 
mycket man kan lyfta, PRILIFT finns i diametrar från 
50-300mm (3-220kg). Sugkoppar, gripverktyg mm. 
finns för att klara de flesta typer av laster. 

Vakuumslang

Vakuumenhet
Lyftenhet

Lyftslang(TUBE)

Säcklyft Tunnlyft PlåtlyftKartonglyft

Exempel på vad som kan lyftas:
Säckar, burkar, kartonger, plåtar, tunnor, dörrar, fönster, vitvaror, möbler, backar, marksten,  
mursten, plankor, träskivor, flaskor, dunkar, hjul, pallar mm

Exempel på branscher:
Byggindustrin, tillverkningsindustrin, logistik/lager, automotiveindustrin, emballageindustrin,  
monteringsindustrin - med andra ord överallt där det finns lyft och materialhantering.

Filter



Pritec Vaculyft är specialister på lyft och materialhantering och har varit i branschen sedan 1987. 
TUBE-lyften är en Svensk uppfinning och ägarna till Pritec Vaculyft jobbade hos uppfinnaren redan 
från tidigt -80tal. Alltså finns det otroligt mycket kunskap och erfarenhet vad det gäller vakuumlyf-
tar och speciellt TUBE-lyften. PRILIFT är svensktillverkad och produceras i moderna maskiner i 
fräscha lokaler med ergonomi och miljö i fokus. Kunnig och erfaren personal värnar för produkter 
som håller hög kvalitet och ger ekonomiska och ergonomiska fördelar för kunden.

Pritec Vaculyft är ISO certifierade enl. 9001:2008 och 14001:2004 

PRILIFT är CE-märk och följer Maskindirektivet  2006/42/EG och även amerikanska standarder 
enl. OSHA och ASME.

Pelarsvängkranar, fasta och mobila.

Traverser golvmonterade.Traverser takmonterade.

Viksvängkranar, fasta och mobila.

Mobila installationer.

Exempel på installationer:
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Vakuumpumpar i många 
utföranden. Diesel, bensin, 
hydrauliska, el, tryckluft. 
I storlek 20-400 m³/timma.

Lyftslangar 50 - 300mm. 
Från 3-220kg

Vakuumslangar 12 - 76mm

Lister till verktyg. Reservdelar & tillbehör.

Ljudhuvar och väderskydd.Sugkoppar/vektyg i mängder av 
olika utföranden. Både 
standard och specialanpassa-
de.

Förlängda handtag, fasta & 
rörliga.

Mer information finns att 
läsa på vår hemsida  

www.pritec.se eller kontakta 
vår säljsupport  

Tel: 0300-543 543


