
TAWI MOBILE LIFTERS

Lifting Trolleys



Jsme Vám plně k dispozici na kontaktech:

TAWI ergonomické zdvihací vozíky 
Švédská kvalita. Globální řešení.

Ergonomie je o přizpůsobení práce a pracovního prostředí potřebám 
zaměstnanců. Je o plánování a organizaci práce ve směru, který 

přispívá ke zdraví zaměstnanců a minimalizuje risk zranění a dlouhých 
zdravotních neschopností. Dobrá ergonomie vede vyšší produktivitě a 

rostoucímu zisku.

TAWI  zařízení usnadňují manipulace předmětů již několik desetiletí, a 
přizpůsobením našich řešení vašim požadavkům zajistíme, že dokáží 

pozvednout vaši společnost.

Pro více informací navštivte www.tawi.com

+420 724 511 364info.tawi@albertina-machinery.com www.albertina-machinery.com



Chraňte své zaměstnance

Předměty jsou snadno zdvihány bez fyzické 
námahy pro operátora.

Manipulace s těžkými předměty, jako jsou 
velké role, je lehké s TAWI Lifting Trolleys.

Žádné těžké zdvihání a žádná nekomfortní 
námaha vedoucí ke snížení bolesti ramen, 
zad a kolen.

Zvyšte efektivitu a snižte náklady

TAWI Lifting Trolleys umožňují manipulace 
těžkých předmětů jednou osobou, čímž je 
šetřen cenný čas a zdroje pro váš business.

Výzva zvyšování efektivity a ergonomie 
současně je pro více společností stále 
důležitější. Naším cílem je pomoci vám toho 
dosáhnout.

Zvýšení efektivity, bezpečnosti a ergonomie s TAWI
Swedish quality. Global solutions.

TAWI Lifting Trolleys jsou snadno ovladatelné v tahu i 
tlačení, což umožňuje transport předmětu do zvolené 

lokace téměř bez námahy.
Předměty lze zdvihat z vertikální nebo horizontální polohy, 
otáčet, převážet, naklápět a pokládat s minimálním úsilím.

QuickLoad
Bezpečná a precizní 
práce s QuickLoad
- efektivní a přesné
zakládání a vyjímání rolí
- QuickLoad Box pro
možnost více pozic

More information available at www.tawi.com                



Nová generace ergonomic lifters

- Nouzové zastavení
- Integrované operace
pro nástroje

- Servisní indikátor
- Indikátor stavu
baterie

Uživatelsky přívětivý ovládací panel

Široký výběr nástrojů 

Prohlédněte si všechny možnosti na další straně.

Volitelná výška

Různé výšky pro 
splnění vašich 
požadavků

Snadná manipulace pro 
- Role
- Sudy, barely
- Krabice
- Boxy
A mnohem více!

Bezpečné a spolehlivé

- Zastavení při nárazu do předmětu během 
pohybu nástroje směrem dolů  

- Vozík je vybaven řemenem, což vede k 
bezpečné, tiché a hladké manipulaci.

- Obvodová deska pro ovládání rychlosti a 
ochrana přetížení na všech modelech

Máte dotaz? Kontaktujte nás na:     +46 300 185 00 or info@tawi.com                

Flexibilní

- Modulární konstrukce, usnadňující 
přizpůsobení pro nejrůznější aplikace.

- Standardní modely mají nosnosti v rozmezí 
40-250kg.

- Na některých modelech velikosti koleček 
umožňují vjezd do EUR palety ze třech směrů.



A new generat zdvihacích vozíků

SmartPack - efektivní 
řešení náhradní baterie

- Dlouhá provozní doba
- Odjímatelná baterie
- Snadná výměna baterií
- Připojení přes konektor
- Efektivní nabíječka

230V
- Indikátor stavu baterie

Spolehlivý brzdový systém
Centrální brzda se třemi 
polohami: Zámek otáčení kol, 
Neutrální a Brzda

Odjímatelné ruční ovládání
Snadno odjímatelné ruční 
ovládání pro optimální 
přesnost při operacích

Ergonomické

- Minimalizuje bolesti zad, kolen a
ramen.

- Ergonomické rukojeti pro snadnou a
pohodlnou operaci.

- Vysoce kvalitní a robustní kola pro
hladký a jednoduchý transport bez i při zátěži.

Efektivní
- Vybaveno SmartPack; odjímatelenou baterií 

usnadňující výměnu baterií. Bez
kabelů. 

- Efektivní nabíjení urychlující nabíjecí
cyklus.

- Indikátor nabíjení jasně ukazující stav
baterie.

Any questions? Contact TAWI dir info.tawi@albertina-machinery.com



Modely a technická specifikace

Model PRO40 PRO80 PRO140 PRO180

Zdvihací kapacita 40kg 80kg 140kg 180kg

Zdvih v mm
S / M / L -/1040/- 850/1400/1950 840/1390/1940 840/1390/1940

Váha jednotky v kg 
S / M / L -/41 /- 46/50/53 69/73/78 77/ 81/86

Celková výška v mm
S / M / L -/1640/- 1440/1990/2540 1440/1990/2540 1440/1990/2540

Napájení baterie 100-240V, uzemněné
50-60 Hz

100-240V, uzemněné
50-60 Hz

100-240V, uzemněné
50-60 Hz

100-240V, uzemněné
50-60 Hz

Počet zdvihů na nabití 40kg x 1m x 100 zdvihů 80kg x 1m x 100 zdvihů 140kg x 1m x 100 zdvihů 180kg x 1m x 100 zdvihů
Pohyb nahoru a dolů Ovládací panel (1 rychlost) Ovládací panel (2 rychlosti) Ovládací panel (2 rychlosti) Ovládací panel (2 rychlosti)
Přední kolečka Otočná Otočná Pevná Pevná

Brzdový systém Zadní kolečka brzděna 
jednotlivě

Centrální brzda se 
zámkem otáčení

Centrální brzda se 
zámkem otáčení

Centrální brzda se 
zámkem otáčení

Ochrana přetížení Zahrnuto v obvodu zařízení Zahrnuto v obvodu zařízení Zahrnuto v obvodu zařízení Zahrnuto v obvodu zařízení

Model PRO250 PRO100ESE PRO200ESE Nerezové provedení
Zdvihací kapacita 250kg 100kg 200kg

Zdvih v mm
S / M / L -/1360/1910 -/1390/1940 -/1360/1910

Váha jednotky v kg 
S / M / L - /107/113kg - /115/120kg - /152/158kg

Celková výška v mm
S / M / L -/1990/2540 -/1990/2540 -/1990/2540

Napájení baterie 100-240V, uzemněné
50-60 Hz

100-240V, uzemněné
50-60 Hz

100-240V, uzemněné
50-60 Hz

Počet zdvihů na nabití 250kg x 1m x 100 times 100kg x 1m x 100 times 200kg x 1m x 100 times

Pohyb nahoru a dolů Ovládací panel (2 rychlosti) Ovládací panel (2 rychlosti) Ovládací panel (2 rychlosti)
Přední kolečka Pevná Pevná Pevná

Brzdový systém Centrální brzda se 
zámkem otáčení

Centrální brzda se 
zámkem otáčení

Centrální brzda se 
zámkem otáčení

Ochrana přetížení Zahrnuto v obvodu zařízení Zahrnuto v obvodu zařízení Zahrnuto v obvodu zařízení

Nohy, kola a rukojeti jsou z 
nerezové oceli. Vybaveno 
plasty s certifikací FDA (Food 
and Drug Administration)

Dostupné pro modely PRO 
140-250 a 100ESE/200ESE.

Pro více informací nás 
kontaktujte.

0 185 00 or info@tawi.comMáte dotaz? Kontaktujte nás na: 



Nástroje a příslušenství

EasyFlex

S EasyFlex můžete snadno 
přizpůsobit délku nohou podle 

vašich požadavků.

U modelů PRO80 a PRO140 lze 
nastavit šířku nohou, každá z 

nohou je nastavitelná o 150 mm. 

Platforma
Ergonomické zdvihání 
různých předmětů v 
provedení nerezová ocel a 
checker plate.

Skládací platforma
Flexibilní nástroj se 
sklopnou platformou a 
vidlicí. Zdvihejte krabice a 
boxy stejným nástrojem. 

Boom
Ergonomická manipulace 
rolí. Zdvihněte a převezte 
role na hřídele a do strojů 
bez námahy. 

Rameno s hákem
Manipulace různých 
předmětů. Optimální pro 
dosah do úzkých míst.

Tyčová vidlice
Snadná manipulace rolí z 
vnější strany.

Coregripper
Manipulace rolí za návinku pro 
průměry Ø76 a Ø152 mm. 
Otáčení z vertikální do 
horizontální polohy a opačně.

Roller boom
Vybaven kolečky pro 
nakládání a vykládání rolí 
bez námahy. Pojistka pro 
bezpečný transport.

Vidlice pro hřídele
Precizní zakládání rolí 
na hřídeli do stroje.

Žebřík
Ideální při zakládání 
předmětů do vysokých 
polic. Může být umístěn na 
obou stranách zařízení

Rychlospojka
Umožňuje snadnou a rychlou 
výměnu příslušenství.

Otočný adaptér 
Umožňuje natáčení 
nástrojů. Může být 
instalován ke každému 
nástroji. 

Any questions? Contact TAWI dir info.tawi@albertina-machinery.com



Germany:
TAWI GmbH
August-Thyssen-Str. 1 
D-41564 Kaarst
Tel: +49 211 20542740 
info@tawi.de

USA: 
TAWI USA
380 Internationale Drive 
Bolingbrook, IL 60527 
Tel: +1 630-655-2905 
sales@tawi.us

Švédská kvalita. Globální řešení.

Netherlands:
TAWI BV
Postbus 6092
5700 ET Helmond Houtse 
Parallelweg 34-35 5706 AB 
HELMOND
Tel: +31 492-523705 
info@tawi.nl

Canada:
TAWI Canada Inc.
120 Newkirk Rd., Unit 7 
Richmond Hill ON L4C 9S7 
Tel: +1 905 884 1633 
info@tawi.ca

Headquarters Sweden: 
TAWI AB
Box 102 05
434 23 Kungsbacka 
Tel: +46 300 -185 00 
info@tawi.com

France:
TAWI Levalair
18 rue Denis Papin 
95250 Beauchamp Tel:
+33 1 39 95 65 00 
info@levalair.fr

Albertina Trading s.r.o., Osek 274, 267 62 Komárov u Hořovic 
Tel: +420 724 511 364, info.tawi@albertina-machinery.com 

www.albertina-trading.cz

Denmark:
TAWI DANMARK A/S 
Arresøvej 7
DK-8240 Risskov Tel: +45 86 
17 22 66 
mail@tawidanmark.dk

United Kingdom:
TAWI UK Ltd
Unit G, Pentagon Park,
io Centre, Lodge Farm Ind 
Est Northampton, NN57UW 
Tel: +44 1604 591120 
sales@tawi.co.uk

MOBILNÍ MANIPULÁTORY         SYSTÉMY KONSTRUKCÍ KLADKOSTROJE            VAKUOVÉ MANIPULÁTORY          VAKUOVÉ GRIPPERY




