
Egy személy akár 100 tonnát is meg tud emelni!
A pneumatikus motor rendkívüli erőt biztosít.

• Úgy terveztük, hogy egy személy is képes
legyen akár 100 tonna megemelésére is.

• Pneumatikus meghajtás - Gazdaságos
működtetés - Csendes

• Sima működés, változtatható sebesség a
precíz vezérlés érdekében

• Környezetvédelmi szempontból biztonságos - Nem
szennyező

• Kompakt és könnyű

• Masszív, strapabíró konstrukció

• A maximális működési sebesség 25 m percenként

• 2000 kp erőt fejt ki az összes száraz gördülési
felületre

• Növeli a termelékenységet - Csökkenti a munkaerőköltséget

• Növeli a dolgozói biztonságot - megelőzi a sérüléseket

• Alternatívát kínál az automatizált mozgatáshoz

• Alternatív modellek is rendelkezésre állnak a speciális
alkalmazásokhoz

Az összes Easy Mover gépet Svédországban gyártjuk és szereljük össze.  Az Easy Mover 
általános szabadalmát 1982-ben jegyeztette be a REJMYRE MASKIN AB.

Az eredeti



P 350B

P 1250B

V 350B

V 1250B

F 1500A

C 1500A

CF 1500A

P 1250B

V 1250B

C 1500A

P 350B

V 1250B

CF 1500A

Görgetők
Kör alakú tárgyakat mozgatnak, amelyeknek 
az átmérője legalább 60 cm. Például a 
papírtekercsek, járművek és kábeldobok.

Az Easy Mover technika alapját az 
egyszerű, egy kézzel mozgatható 
eszközök képezik, amelyek a mozgatott tárgy súlyát felhasználva kezelik a nehéz 
tárgyakat/objektumokat. Az Easy Mover pneumatikus, simán állítható, így gyakorlatilag 
lehetetlen túlterhelni. Az Easy Mover is nem szennyező - csendes - tiszta - könnyen kezelhető 
és könnyen telepíthető. Itt a standard modelleket mutatjuk be.

Minden gép testreszabható, hogy megfeleljen az Ön 
egyedi igényeinek, küldje el nekünk, hogy milyen 
célra szeretné használni az eszközt, mi pedig mindent 
meg fogunk tenni, hogy segítsünk!

A szélességek, a meghajtás, az emelési és rögzítési 
pontok különböző kialakításokkal állnak 
rendelkezésre.

Az 1250 és 1500 modelleket fel lehet szerelni 
nagyteljesítményű motorral is, amelynek 33%-kal 
nagyobb a nyomatéka.

Az Eredeti Easy Mover. Világelső az anyagmozgatás területén már több mint 20 éve

Görgők

Modell Felhasználás Kapacitás
Termék
 súlya

Kifejtett
 erő

Maximális
 sebesség

Légnyo
más

Levegő 
térfogata

Papírtekercsek

Papírtekercsek

Járművek

Járművek

Repülőgép

Kábel

Kábel

 10 tonna

 20 tonna

 15 tonna

 25 tonna

 25 tonna

 50 tonna

 50 tonna

14 kg

20 kg

14 kg

20 kg

19 kg

24 kg

26 kg

  300 kp

1200 kp

  300 kp

1200 kp

1500 kp

1500 kp

1500 kp

23 m/perc

25 m/perc

23 m/perc

25 m/perc

17 m/perc

15 m/perc

15 m/perc

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

650 l/perc

1200 l/perc

650 l/perc

1200 l/perc

1200 l/perc

1200 l/perc

1200 l/perc
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A 550

A 1240

AR 550*

AR 1240*

A 550 AR 1240 AR 550

Az Easy Mover tolóeszközök ideális megoldást nyújtanak gépek, buszok és teherautók 
vagy más kereken vagy utánfutón gördülő eszközök mozgatásához.

Minden gép testreszabható, hogy megfeleljen az Ön 
egyedi igényeinek, küldje el nekünk, hogy milyen 
célra szeretné használni az eszközt, mi pedig mindent 
meg fogunk tenni, hogy segítsünk!

A szélességek, a meghajtás, az emelési és rögzítési 
pontok különböző kialakításokkal állnak 
rendelkezésre.

Tolóeszközök

Model Felhasználás Kapacitás Termék 
súlya

Kifejtett 
erő

Maximális 
sebesség

Légnyo
más

Levegő 
térfogata

Kocsik

Kocsik

Kocsik

Kocsik

 15 tonna

 30 tonna

 15 tonna

 25 tonna

18 kg

20 kg

18 kg

20 kg

  300 kp

1200 kp

  500 kp

  900 kp

23 m/perc

25 m/perc

20 m/perc

17 m/perc

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

  650 l/perc

1200 l/perc

1000 l/perc

1200 l/perc

* Megfordítható

www.novotransz.hu
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ARL 500A*

ARL 1200A*

Az Easy Mover ARL modellje, előre és hátra is képes mozogni, kettős forgó kerekekkel, hogy könnyű legyen a kormányzás 
és sokoldalúan lehessen a gépeket, kocsikat és egy egyéb eszközöket mozgatni.
Az Easy Mover fel van szerelve egy egyedi pneumatikus harmonikás rögzítési pontrendszerrel, amellyel könnyen állítható 
a munkaterhelés tengelykapcsolója.

TOLÓKAR CSÉSZE
Befogad különböző  
illesztőegységeket 
(golyó, tű, rúd).

LÉGHARMÓNIKÁK
felfúvódik, hogy a 
teher az eszközhöz 
kapcsolódjon; lefelé 
nyomja a meghajtó 
görgőt.

MENETIRÁNY 
VEZÉRLŐ

LÉGHARMÓNIKÁK
Fel és le

LÉGSZELEP
egyenletes, változtatható 
sebességet biztosít a 
precíz vezérlés érdekében. 

biztonságosan eltakarja 
a légcsöveket és a 
menetirány vezérlést. 

tartós, 
korrózióálló 
nikkelezett acél.

KETTŐS FORGÓ KEREKEK 

a tartós, fenolos anyag 
biztosítja a könnyű 
kormányzást és a terhek 
sokoldalú mozgatását. 

Nagy nyomatékú 
előre és hátra történő 
mozgás. 

poliuretán anyagból 
készül az optimális 
tapadás érdekében, kiváló 
tartósság és könnyebb 
kormányzás. 

ARL 500A és ARL 1200A

Felfújható felső rész

Az ARL 500A és ARL 1200A eszközöket 
kényelmes használni nehézgépek, szerkezetek, kocsik sőt 
végtermékek mozgatása során is. 

 Az ARL 500A és ARL 1200A eszközök 
sokoldalúságuk miatt jól használhatók gyártás, karbantartás, 
feldolgozás vagy szervíz során is.

Előre, hátra és manőverezés

Model Felhasználás Kapacitás
Termék 

súlya
Kifejtett 

erő
Maximális 
sebesség

Légnyo
más

Levegő 
térfogata

Kocsik

Kocsik

 15 tonna

 25 tonna

30 kg

45 kg

500 kp

900 kp

20 m/perc

17 m/perc

6 bar

6 bar

1000 l/perc

1200 l/perc

* Megfordítható + emelés

Kapcsolat
Agent

Novotransz Ipari és Kereskedelmi Kft 
Cím: 2220 Budapest/Vecsés, Üllői út 833.

Tel: +36 1  296  0865,            
+36 1 296 0866  

   Fax: +36 1 294 9475

Email:                    novotransz.bp@novotransz.hu
Website:   www.novotransz.hu

                                                                                                                                  

                                                  

FOGANTYÚ HÁZ 

FELÉPÍTMÉNY

LÉGMOTOR

MEGHAJTÓ GÖRGŐ 
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