
Nemt og sikkert!
Just Easy Tools ApS · Nupark 51, 7500 Holstebro · +45 72 344 344 · www.justeasytools.dk

Easy Stacker 1200

Just Easy Tools er førende 
i DS/EN ISO 13849 sikkerhed
Maskinbranchen har tøvet med at arbejde efter de skrappe 
sikkerhedsnormer i DS/EN ISO 13849, hvilket har resulteret i at 
standarderne først vil blive indført om flere år. Hos Just Easy Tools 
er sikkerheden i højsædet, og vi benytter derfor denne fremtidige 
standard.

Easy Stacker 1200 er (jvf. DS/EN ISO 13849) designet efter de 
strenge krav i ”SRP/CS kategori 1” hvor alle styringskomponenter 
både skal være velgennemprøvede og af høj pålidelighed. Kravene 
er så høje at almindelig kendt PLC, processorteknologi og 
hydraulikkomponenter ikke har denne høje pålidelighed. Just Easy 
Tools har derfor også på dette vigtige område måttet gå nye veje.

Tilbehør

Quick Shift
Sikrer hurtigt skift mellem truckgafler, Easy Gripper, Easy 
Stacker og andet tilbehør. Ouick Shift monteres direkte på 
gaffeltruck, minilæsser, teleskoplæsser eller anden frontlæsser. 
Quick Shift modulet er ekstraudstyr.

Fjernbetjening
Den kompakte fjernbetjening kan placeres mange steder i 
førerkabinen. Herved sikres en enkel og sikker betjening, selv 
om trucken kun har èn hydraulisk udgang til de 2 funktioner 
på Easy Stacker 1200. Fjernbetjeningen har letforståelige 
symboler for KLEM – TILT funktionerne. En klar LED lampe 
ud for hver knap viser hvilken funktion, der er aktiv, når 
den ene hydraulikkanal på trucken aktiveres. Trucks med 2 
uafhængige hydraulikkanaler behøver ikke fjernbetjeningen. 
Fjernbetjeningen er standardudstyr.

Gaffelmodul
Med dette gaffelmodul og ovennævnte Quick Shift kan gafler 
anvendes, og skift mellem Easy Stacker 1200, Easy Gripper 
2160 og gaffelmodul kan gøres på mindre end 1 minut.

Kamera Kit
Sikrer god overvågning af det blinde område oven over 
Easy Stacker 1200 i forbindelse med læsning af sættevogn. 
Kameraet sikrer et bredt synsfelt, og i tilfælde af natkørsel 
oplyser stærke LED pærer automatisk det ”blinde felt”. En stor 
7” industrikvalitets farveskærm med DVD opløsning sikrer, 
at føreren altid kender det område foran trucken, som man 
normalt ikke kan se. Alt foregår trådløst, så der er ikke brug for 
ekstra kabler ud til Easy Stacker 1200. Skærmen er forberedt 
for 4 forskellige kameraer og kan derfor også anvendes 
sammen med flere andre hjælpeværktøjer fra Just Easy 
Tools. Kamerakittet er ekstraudstyr.

Dansk
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Easy Stacker 1200
Vi har udviklet Easy Stacker 1200 som sætter nye 
markedsstandarder for professionelles procestider.

Klarer effektivt både løfte og stableopgaver af mange dæk i en 
enkelt arbejdsoperation. 

En truckfører kan med Easy Stacker 1200 læsse en lastbil med 
dæk på 1 time uden at få sved på panden. Dette arbejde tog førhen 
3 mand 3 timer at udføre, og arbejdet var oven i købet både farligt 
og sundhedsskadeligt. Især faldulykker og rygproblemer er kendt i 
branchen. Alt dette er historie med Easy Stacker 1200.

Dækbranchen ved godt, at det både er farligt og besværligt at 
fylde en sættevogn helt med dæk. Disse begrænsninger lider Easy 
Stacker 1200 ikke under, og man kan derfor læsse 20-40% flere 
dæk på samme træk! Dette sparer både penge og CO²! 

Easy Stacker 1200
er første model i en serie af stableredskaber til håndtering af flere 
forskellige industrielle emner. De viste gribeflader er velegnet til 
greb om dæk, men andre gribesystemer kan leveres efter ønske. 
En regulerbar styrkebegrænser sørger for, at alle emner kan tåle 
det stærke faste greb fra de hydrauliske arme. Stackeren kan f.eks. 
tilpasses til behandling af andre emner. 

Teknisk data
Easy Stacker 1200 - standard
•	 Løftekapacitet 750 kg.
•	 Gribediameter på dæk Ø500-1200 mm.
•	 Gribelængde 2100 mm.
•	 Justerbar gribekraft max. 1.000 kg.
•	 Forsyningsspænding 12V. (evt. 24V)
•	 Forsyningshydraulik 100 bar. Gerne 3/8” Slange.
•	 Løftehøjde: afhænger af truck / læsser.
•	 Horisontal/Vertikal. 0-90 grader.
•	 Hurtig omskiftning på truck.
•	 Egenvægt 630 Kg. 

 

Nødvendigt egnet værktøj til 
professionelle
Professionelle beskytter sig mod potentielle skadesrisici ved at 
benytte egnede værktøjer. Før Easy Stacker 1200 fandtes der 
ikke et egnet værktøj, og arbejdsopgaverne blev derfor løst ved en 
tilfældig kombination af bl.a. gaffeltruck, og hårdt sundhedsfarligt 
arbejde. 
Easy Stacker 1200 fikserer mange dæk forsvarligt uden anden 
håndtering end inde fra trucken.
Easy Stacker 1200 stabler mange dæk effektivt uden anden 
håndtering end inde fra trucken.

Processen med store 
tunge dæk, der skal 
stables eller flyttes, 

bliver både mere sikker 
og mere effektiv, når 
Easy Stacker 1200 
udfører opgaven.

Sparer tid!

Forbedrer 
indtjeningen!

Forbedrer 
arbejdsmiljø og 

sikkerhed
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