
FIPALIFT pro 
Przenoś z 
łatwością 



Udźwig 75kg

Proste sterowanie jedną ręką

Ergonomia i wydajność

Łatwość pracy

Solidność i trwałość

Do użytku w każdym 
sektorze przemysłu  

FIPALIFTpro dzięki swojej unikalnej konstrukcji pozwala na skuteczne 
przenoszenie ładunków do 75 kg. 
Intuicyjne, ergonomiczne i łatwe w obsłudze, jednoręczne sterowanie 
zapewnia dużą wszechstronność oraz wydajność pracy. Podnoś, opusz-
czaj i przemieszczaj ładunek za pomocą jednej ręki.

Naszym celem w FIPA jest dostarczanie produktów i rozwiązań, które 
przekładają się na zadowolenie użytkowników, a tym samym wpływają 
na dobre samopoczucie w miejscu pracy. 
Nasze doświadczenie pokazuje, że kluczem do efektywnego wykorzys-
tania podnośników podciśnieniowych jest zaangażowanie i umiejętność 
obsługi urządzenia przez pracowników. Dlatego w rozwiązaniach FIPA 
kładziemy najwięszky nacisk na prostą obsługę oraz intuicyjne stero-
wanie. 

Ergonomia w miejscu pracy to zysk dla przedsiębiorstwa. FIPALIFT-
pro, dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji jest w stanie sprostać wy-
maganiom wszystkich gałęzi przemysłu, zapewniając wzrost zarówno 
produktywności, jak i komfortu pracy.

Przenoś ciężkie produkty bez wysiłku.
Pracuj łatwo i wydajnie − FIPALIFTpro.



1
Ergonomiczny uchwyt sterujący pozwala na łatwe, płynne i szybkie 
przenoszenie.
Elementy sterujące są proste w użyciu zarówno dla operatorów 
leworęcznych, jak i praworęcznych.

2
Zintegrowany przegub o kącie 90 stopni w połączeniu z możliwością 
obrotu o 360 stopni pozwalają na niezwykle dużą swobodę manipu-
lacji. System szybkiej wymiany narzędzia zapewnia płynne przezbroje-
nia pomiędzy różnymi przyssawkami.

3/4
W ofercie posiadamy szeroki wybór przyssawek do różnych 
zastosowań.
Na zdjęciach poniżej pokazano:
Zdjęcie 3: Przyssawki do worków
Zdjęcie 4: Regulowana podwójna przyssawka prostokątna
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www.fipa.com

FIPA is at home in many industries all around the world

Vacuum, gripper and lifting technologyfor 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_pl

Tworzywa sztuczne

Arkusze blachy

Opakowania

Robotyka

Przemysł i Automatyzacja

www.fipa.com

FIPA, challenge accepted.

Technika podciśnieniowa FIPA zapewnia niezawodną  
i wydajną obsługę przenoszonych przedmiotów.
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