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Säkerhet genom kraft

Handmanövrerade
lyftmagneter

r av Kvalitet

Många variante

MaxX 125

MaxX 250

MaxX 500

MaxX 1000

Det innovativa teknologiska
konceptet och den överlägsna
prestandan har bidragit till att
göra MaxX till den ultimata
referensen i området magnetisk
hantering av ferritisk last.
Kraftfullhet, kompakthet,
säkerhet, pålitlighet och
oslagbarhet är de starka faktorer
som gjort MaxX till en succé
världen över.

MaxX 1500

MaxX 2000

MaxX lyftmagneterna är den
idealiska lösningen för hantering
av allt ifrån plant till runt, från
bearbetat till obearbetat,
allt hanteras praktiskt
och ergonomiskt med full
säkerhet.

Arbetskostnaderna är I princip
noll, produktiviteten och
effektiviteten ökas dramatiskt
utöver det tjänar man in
investeringskostnaden på nolltid.
Det smidiga och praktiska
användandet av MaxX
lyftmagneterna, har att göra
med deras kompakta storlek och
låga vikt. Vilket i sin tur tillåter
optimering av utrymme och
möjligheten att utnyttja kranens
kapacitet.
En stor variation av modeller finns
att tillgå med kapacitet från 125
Kg. ( 275 lbs) upp till 2000 Kg.
(4450 lbs) Samt en modellserie för
hantering av tunnare gods.

Säkerhet genom kraft

Kraft när den
är som störst
Genom att välja den högsta
kvalité av energimagneter och
vidare optimisera toleransen
mellan stator och rotor, kan vi nu
erbjuda ett ”Plus” till modellerna
MaxX250 och MaxX 500.
Trots samma storlek och vikt
ger dessa modeller 20% högre
prestanda, vilket ger dem
beteckningarna MaxX 300 och
MaxX 600 “Energy Version”.

TG

Ökad flexibilitet för
tunna arbetsstycken

MaxX TG Har utvecklats för att möta
den ökade efterfrågan för hantering
av tunna arbetsstycken, på ett säkert
och effektivt sätt.
Den unika designen av polernas yta,
tillsammans med rätt avvägning
av magneter placerade i statorn
och rotorn gör att magnetfältet
koncentreras på ett tunnare djup.
Handtagets rörelse förblir mjuk,
samtidigt som magnetkraftens
karaktär, med full styrka över hela
kontaktytan bibehålls.

MaxX TG
möjliggör separation
av plåtar från 5mm
tjocklek, genom
användande av två
lyftmagneter och
ett MFB ok.

Lyftmagneter

Den ultimata generationen
Det mest praktiska, säkra och ekonomiska sättet
att hantera ferritiska laster.
De hundratusentals enheter som redan är i
bruk världen över, bevisar det stora värde våra
lyftmagneter har i många industrisektorer, så
som:

-

verktyg och formtillverkare
maskintillverkare
bearbetningsindustrier
distributions centraler för stål
skeppsvarv
gjuterier och stålverk
stålkonstruktörer och fabrikation

- lager och transport
Generellt sett till alla moderna industrier,
för att öka produktiviteten och
effektivisera produktionen.
En ensam operatör kan hantera
lasten, som alltid lyfts från
ovansidan, utan deformation
eller skada och med optimalt
användande av tillgängligt
arbetsutrymme. Det borgar
också för säkerhet, för både
människa och maskin.

La Sicurezza della Forza

MaxX 125
Den minsta, den
mest praktiska
Den kompakta storleken
möjliggör användandet av
MaxX 125 i väldigt smala
utrymmen, samt användande
av lyftsystem med limiterad
kapacitet. Ökad flexibilitet
ges genom att den roterande
kroken är standard.

Säkerhet och användarvänlighet
prioriteras
Aktivering och
avaktivering
Med en enkel vridning på
spaken aktiverar, respektive
avaktiverar man lyftmagneten.
Under magnetiseringsfasen
spärras handtaget av en mekanisk
säkerhetsspärr, som förhindrar
möjligheten till oavsiktlig
avmagnetisering.
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Säkerhetslåset är
enkelt utformat och väl
synligt för operatören,
detta för att man lätt
skall kunna säkerställa
lyftmagnetens status.

Aktiverings fasen utförs
med en mjuk rörelse,
utan att bruka våld.

MaxX varnar vid
eventuella faror
Den starka kraften genererad
av magneterna och det
koncentrerade magnetfältet som
skapas mellan polerna, hjälper
operatören att upptäcka om
förhållandena mellan arbetsstycke

och lyftmagnet inte är optimala.
Om så är fallet kommer
spakens vridning inte att gå
lätt och smidigt, utan tungt
och ryckigt. Operatören skall
då söka annan lämplig position

där lyftmagneten skall placeras,
genom att känna när spaken
åter löper smidigt och lätt under
aktiveringsfasen, finner man en
bra och säker position för just det
lyftet.

Unik teknologi med
interaktiv säkerhet
Säkerhet genom kraft
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ATS
Få all information
på en digital
display genom
ett enkelt
knapptryck
MaxX 1000 och MaxX
2000 kan levereras med
vårat nya, unika och
patenterade Auto Test
System, ATS.
ATS systemet kontrollerar
kraften som MaxX
lyftmagneten genererar
på det arbetsstycke du
vill lyfta, sedan jämför
den värdet med vikten
på samma arbetsstycke. Detta sker
genom en tryckcell som är inbyggd
i lyftögglan.
När kraften genererad av
lyftmagneten inte överstiger minst
2 gånger vikten av arbetsstycket
kommer ATS systemet att larma
genom ljus och ljud, för att varna
operatören.

Den digitala displayen visar
relevanta värden, för att
operatören skall kunna få all
information för att kunna
hantera lasten säkert.

Genom att trycka på knappen,
innan man magnetiserar
magneten, aktiveras ATS
systemet som visar:
• Kraften lyftmagneten genererar genom det aktuella
arbetsstycket
• Vikten av arbetsstycket som
skall hanteras
Kraft under kontroll

Hög livslängd

ATS systemet drivs av vanliga
laddningsbara AA batterier.
Automatisk Stand-by: efter några
sekunders inaktivitet, deaktiveras
systemet automatiskt.
Livslängden garanteras för flera tusen
aktiveringar.
Med ATS systemet aktiverat kontrolleras lyftmagnetens kraft och vikten på arbetsstycket
under all hantering.

Den kraft som genereras av
lyftmagneten står i direkt relation
till den kraft som skall hanteras.
Otillräcklig eller ojämn kontaktyta, rost,
färg genererar luftspalt som leder till
oönskad spridning av magnetfält och
förlust av kraft.
ATS kontrollerar kraften relaterad till
formen av arbetsstycket samt vilken typ
av metall lasten har.

Båda modellerna kan användas på traditionellt sätt, med standard säkerhetsfaktor 3. Alternativt efter
aktivering av ATS systemet kan även tyngre last hanteras varsamt genom att utnyttja säkerhetsfaktor 2, som
är inbyggt i ATS alarmet.
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Aktivering
(Mag)

Avaktivering
(Demag)

Ett revolutionerande
patent
MaxX serien är uppfunnen
genom ett innovativt
designkoncept och är resultatet
av Tecnomagnetes långa
erfarenhet och tradition i
att utveckla och tillverka
permanentmagnetiska lyft- och
fastspänningssystem. Statorn
och rotorn är tillverkade ur
homogent stål, utan någon
svetsad skarv, med hjälp av
moderna CNC maskiner. Detta
garanterar produktens kvalité
och livslängd.

Under aktivering (MAG) och
deaktivering (DEMAG) faserna
roteras rotorn 125 ° genom
spakens rörelse, detta ger upphov
till en ändring av de permanenta

Modern
tillverkning

magneternas polaritet och
magnetflöde. Lasten hålls enbart
av kraften från de permanenta
magneterna genom den unika
konstruktionen. Total säkerhet!

Magnet test
utrustning

Special maskin
för montering

Koncentrerad kraft:

Den “neutral crown” kretsen är
ett grundläggande patent för
alla produkter tillverkade av
Tecnomagnete. Magnetflödet
styrs endast till polernas yta,
med andra ord endast där
magnetflödet behövs för att
garantera konstant och optimal
prestanda, utan att det sker
någon form av läckage av den
magnetiska dragningskraften till
närliggande föremål.

Tillförlitlighet:

En aktivering av magneten sker
enkelt genom vridandet av
spaken, utan ansträngning.
Den enda rörliga delen i
lyftmagneten är rotorn, vilken
är kullagrad och skapar ingen
fysisk kontakt eller friktion
under rotationen.

Säker kraft:

Högenergi permanent magneter
garanterar stor koncentrerad
och konstant kraft. Med
säkerhetsfaktorn 3:1 på testad
last mot rekommenderad,
garanteras alltid optimala
arbetsförhållanden, även vid
uppkomna luftspalter.

Kompakt och
robust:

Det otroliga vikt/
kraft förhållandet
skapas genom
användandet av dubbla
magnetkretsar (rotor och stator)
och dess revolutionerande
konstruktion och design.

Säkerhet genom kraft

Avancerad tillverkningsprocess
Mono-block konstruktionen
tillåter en tillverkningsprocess
med färre operatörer
och strömlinjeformade
produktionsflöden.
Unika maskiner av urladdningstyp
används för att polarisera
de permanenta magneterna,
först när lyftmagneten är
färdigmonterad, för att skapa
den perfekta balansen av
magnetfältet.

Sofistikerade elektroniska
mätinstrument används för att
inspektera den höga kvalitén på
de permanenta magneterna.
Alla MaxX lyftmagneter testas
var för sig. Detta för att kunna
säkerställa att alla lyftmagneter
klarar av den strikta och höga
internationella normen.

Kraftfull
magnetiserings enhet

Test av
varje enhet

Förnicklade delar

Lasermärkning av
produktplåtarna

Detta sker på alla ståldelar
för att förhindra uppkomsten
av rost , förbättra
komponenternas livstid och för
att få en förbättrad ythårdhet
på polernas kontaktyta.
Denna ytbehandling gör att
kontaktförhållandet mellan
lyftmagnet och arbetsstycke är
optimalt under en längre tid.

Projekt innovation, val av
material, användandet av den
senaste tillverknings teknologin,
kraftfull och tillförlitlig
produkt som är underhållsfri,
bra prisnivå, detta har lett till
den internationella succé som
gjort MaxX till den mest sålda
lyftmagneten i hela världen.

Smidig och enkel
förpackning

års
garanti

En modell för varje behov
ktor

Säkerhetsfa

Minsta tjocklek 20 mm
Kraft (daN)
Luftspalt (mm)
Minsta tjocklek 20 mm

MaxX 250

Kraft (daN)

Med säkerhet kan man inte
leka. Varje lyftmagnet är testad
för att certifiera att kraften är 3
gånger den angivna maxlasten
(SWL).
Detta betyder att en MaxX
250, med SWL 250 Kg (550 Ibs)
genererar som minst en kraft
på 750 daN.

SWL Last (kg)

MaxX 125

SWL Last (kg)

3

Luftspalt (mm)
Minsta tjocklek 25 mm

MaxX 500

Dragkraft/Luftspalt kurva på
vanligt Fe 370B stål med
polerna helt täckta.

Kraft (daN)

SWL Last (kg)

AIR GAP (mm)

Luftspalt (mm)

MaxX 1000

Kraft (daN)

SWL Last (kg)

Minsta tjocklek 40 mm

Luftspalt (mm)

MaxX 1500

MaxX klarar av att hantera gods
med total säkerhet oberoende på
arbetsstyckets utformning, detta
tack vare dess höga kraft/luftspalt
kurva

Kraft (daN)

SWL Last (kg)

Minsta tjocklek 45 mm

Luftspalt (mm)
Minsta tjocklek 55 mm

MaxX 2000

Kraft (daN)

SWL Last (kg)

Lyftmagnetens beteende med
laster med ojämn yta – kallas
“höga luftspalter” skiljer MaxX
från andra lyftmagneter på
marknaden. Med luftspalt menas
förlusten av kontakt mellan last
och magnetpol, vanligtvis orsakat
av ojämn yta, eller grus/färg/
gjutskägg som finns på lasten
som skall hanteras.

Luftspalt (mm)

Säkerhet genom kraft

Plan last

MaxX 300 E

Kraft (daN)

SWL Last (kg)

Minsta tjocklek 20 mm

Luftspalt (mm)

MaxX 600 E

Kraft (daN)

SWL Last (kg)

Minsta tjocklek 25 mm

Luftspalt (mm)

Modell
		
		

SWL Last
max
kg

Tjocklek
min.
mm

Längd
max
mm

125
250
500
1000
1500
2000

20
20
25
40
45
55

1000
1500
2000
3000
3000
3000

MaxX 300 E
MaxX 600 E

300
600

20
25

1500
2000

MaxX TG 150
MaxX TG 300

150
300

8
10

1500
2000

MaxX
MaxX
MaxX
MaxX
MaxX
MaxX

125
250
500
1000
1500
2000

Rund last

TG
Minsta tjocklek 8 mm
Kraft (daN)

SWL Last (kg)

MaxX TG 150

Luftspalt (mm)

MaxX TG 300

Kraft (daN)

SWL Last (kg)

Minsta tjocklek 10 mm

Luftspalt (mm)

Model
		
		

MaxX
MaxX
MaxX
MaxX
MaxX
MaxX

SWL Last Tjocklek
max
min.
kg
mm

125
250
500
1000
1500
2000

Längd
max
mm

Ø
max
mm

50
100
200
400
600
800

10
10
15
25
30
35

1000
1500
2000
3000
3000
3000

300
300
400
450
500
600

MaxX 300 E
MaxX 600 E

150
250

10
15

1500
2000

300
400

MaxX TG 150
MaxX TG 300

60
120

8
10

1500
2000

240
290

Bästa prestandan med rätt last
Kraft/tjocklek
Hur magneterna presterar står I
direkt relation med lastens form
och fysik. Förutom luftspalt, finns
även andra viktiga detaljer så
som, lastens tjocklek, vilken typ
av material samt temperaturen på
lasten.

6000

MaxX 2000 (6000 daN)

5500

5000

4500

MaxX 1500 (4500 daN)

Tjockleken av
arbetsstycket

Generellt kan sägas att ju högre
kraften från magneterna är ju
högre måste godstjockleken vara
för att koncentrera 100% av
magnetfältet.

Kraft (daN)

4000

3500

3000

MaxX 1000 (3000 daN)

2500

2000

MaxX 600 E (1800 daN)

1500

MaxX 500 (1500 daN)

1000

MaxX 300 E (900 daN)
MaxX 250 (750 daN)

500

MaxX 125 (375 daN)

0
10

20

40

50

60

Kraft (daN)

30
Last
tjocklek (mm)

Typer av material

Ju högre koncentration av kol,
destå lägre är den magnetiska
kraft som verkar på lasten.

Last
tjocklek (mm)

Kraft/material

Temperatur

Alla redovisade data är
garanterade upp till 80 C° (176 F)
på arbetsstyckets yta.

Vanligt
stål

Mellan legering
stål

Legerat
stål

Gjutjärn

Storlek, vikt och dimensioner
Säkerhet genom kraft

Modell

Vikt

   Dimensioner mm

kg

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

MaxX 125

3,7

121

76

79

79

66

30

44

145

132

137

MaxX 250

6

189

143

79

79

63

35

43

142

130

137

MaxX 500

15

250

199 106

101

88

52

60

189

165

170

MaxX 1000

36

342

284 133

131

88

52

60

219

225

240

MaxX 1500

66

383

316 166

171

122

64

87

293

330

377

MaxX 2000

80

457

390 166

171

122

64

87

293

330

377

MaxX 300 E

6

189

143

79

79

63

35

43

142

130

137

MaxX 600 E

15

250

199 106

101

88

52

60

189

165

170

MaxX TG 150

6

189

170

79

87

63

35

43

150

130

137

MaxX TG 300

16

250

230 106

101

88

52

60

189

165

170

Specialdesignade
tillbehör
Utnyttjande av
maximal prestanda
Tecnomagnete tillhandahåller
en serie tillbehör utvecklade
för MaxX lyftmagneterna,
för att öka flexibiliteten
inom horisontell och vertikal
hantering.

MFB

MaxX Lyftok

Dess solida konstruktion,
tillverkade ur ett stycke,
ger dem en stabilitet och
tillförlitlighet utan underhåll.

MFB lyftoket tillåter dig att
utnyttja maximal prestanda av
din MaxX lyftmagnet, genom
möjligheten att hantera stora
arbetsstycken för horisontell
hantering. MFB finns tillgänglig
i följande varianter, MFB500 för

Dimensioner och Vikt (mm)

last upp till 500Kg. (1110 lbs) och
MFB2000 för last upp till 2000Kg.
( 4450 lbs), anpassade för alla våra
lyftmagneter I MaxX-serien.
Avståndet mellan de två
lyftöglorna, vilka ingår som
standard, kan enkelt ändras genom
användandet av de 5 fasta lägen
som finns.

MFB 500
1680
300
130
15
37
C

A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
Vikt (kg)

MFB 2000
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
Vikt (kg)

1900
415
160
18
75

Teknisk information / max last

MFB 500						
i kombination med:
2
2
2
2

MaxX
MaxX
MaxX
MaxX

250
300 E
TG 150
TG 300

SWL Last
(kg)
400
500
200
500

Plant		
Max Längd
Max Bredd
(mm)
(mm)
3000
1500
3000
1500
3000
1500
3000
1500

MFB 2000					
i kombination med:
2
2
2
2
2

MaxX
MaxX
MaxX
MaxX
MaxX

500
1000
1500
2000
600 E

SWL Last
(kg)
800
1500
2000
3000
900

Plant		
Max Längd
Max Bredd
(mm)
(mm)
3000
1500
3000
1500
3000
1500
3000
1500
3000
1500

Runt
SWL Last
(kg)
200
200
100
250

Max Längd
(mm)
3000		
3000		
3000
3000

Runt
SWL Last
(kg)
400
750
1000
1000
500

Max Längd
(mm)
3000
3000
3000
3000
3000

Säkerhet genom kraft

MVS

MaxX Vertikal System
MVS tillbehöret är designat
för vertikal hantering av
arbetsstycken.
Det vanligaste
användningsområdet är
laddning/lossning av ett
arbetsstycke, på en fräsmaskin
med horisontellt monterad
spindel.
Användandet av enkla ställ, gör
att man kan fixera arbetsstycket
från ena eller andra sidan, för
att enkelt kunna bearbeta båda
sidor av arbetsstycket.
MVS justeras enkelt för att
anpassas till olika storlekar av
arbetsstycken, genom att ändra
positionen av låsbulten.
MVS finns tillgänglig för MaxX
250/500/1000.
Dimensioner och vikt
Modell		
A (mm)		
B (mm)		
C (mm)		
D (mm)		
vikt (kg)		

MVS 250
803
265
110
100
10

Teknisk information		

Modell		
Max Last (kg)
Max Längd (mm)
Max Höjd (mm)

MVS 250
180
800
550

MVS 500
976
300
140
160
18

MVS 1000
1075
332
140
160
19

MVS 500
350
1000
700

MVS 1000
700
1000
800

MAG

We reserve the right to make changes related to the technological progress.

DEMAG

Här är ett starkt påstående:
Tecnomagnete har revolutionerat
världen inom fastspänning!
Vill du ha en starkare?
Det är QuadSystem!
Detta elektropermanenta magnetsystem genererar en koncentrerad och förutbestämd kraft som är oerhört effektiv för att spänna
fast stålbitar i verktygsmaskiner, formar i formsprutemaskiner och
formar i metallpressar samt för hantering av ferritiska laster.
Vi tror på kraften som genereras av vårat patenterade
QuadSystem, och många företag världen över tror på denna kraftfulla
innovativa teknologi.
Den stora variationen av applikationer, över 100,000 system sålda
världen över, gav våra kunder ett försprång och ökad effektivitet med
förhöjd säkerhet.
Nuförtiden, genom vårat globala nätverk med dotterbolag och agenturer finns vi alltid i din närhet, för att visa det senaste och säkraste,
för att öka er effektivitet och säkerställa eran framtida succé.
Tecnomagnete: Magnetkraftens ledare.

Huvudkontor:

TECNOMAGNETE spa
20020 Lainate (MI) Italy, Via Nerviano 31
Tel. +39 02.937.591, Fax +39 02.935.708.57
e-mail: info@tecnomagnete.it

www.tecnomagnete.com

Dotterbolag:
France
Tecnomagnete S.A.R.L.
Germany Tecnomagnete GmbH
Sweden
Tecnomagnete A.B.
USA
Tecnomagnete Inc.
Japan
Tecnomagnete Ltd
China
Tecnomagnete Shanghai R.O.
Singapore Tecnomagnete Singapore R.O.
Korea
Tecnomagnete Seoul R.O.
India
Tecnomagnete Mumbai R.O.
Distributor
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