
mega 4B

mega 4B– erstatter tidligere model Mega 4a. 

 
Absolut den mest alsidige  tang til mange  af  byggeriets løfteopgaver. 
Nogle kæber (som vist her)kan  vendes og dette forøger tangens spændeom-
råde med op til 70%. 
Spændeområdet ændres ved  flytning af  kæberne til forskellige huller i  
selve tangen. (ingen spindel ) 
 
Tangen kan anvendes både til vor Multilay og til en  kran el. lign. 
Kæberne kan placeres  forskudt, så  asymetriske blokke kan hænge  i 
balance. 

Pat anm.  

 

 

 

Mega 4B tang er den mest 

alsidige og samtidig billigste 

løsning på opgaver som at 

løfte- 

 

Kantsten 

Isoterm blokke 

Funda blokke 

Fliser fra 400 til 1000 mm 

Spalter 

Og meget mere. 

Vejer kun 7 kilo 

Og kan løfte op til 200 kilo. 

 

Til de forskellige opgaver 

kan fås  andre løse kæber, 

Som er lynhurtige at udskif-

te. 

Forhandler: 



Pat anm. 

Kæbetype B  A1 A2 A3 

Største kæbeåbning 490 mm 1020 820 620 

Mindste kæbeåbning 110 mm 820 620 400 

Kæbebredde 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 

Spændebevægelse 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 

Gribedybde 150 mm 50 mm 50 mm 50 mm 

Løftekapacitet max 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 

Egenvægt complet 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 

Varenr. Comp. 110054 110055 110056 110057 

Varenr. kæber 110019A 

 

110021A 110021B 110021C 

Bemærninger Vendbare kæber    

Tang-mega 4B  -kæbeoversigt 

Bloksten og kantstens kæberne er de mest 

alsidige kæber, fordi de er vendbare og gi-

ver tangen et meget stort gribeområde. 

Griber desuden dybt, så selv nyere type 

kantsten kan gribes nedenfor den skrå over-

del. 

Desuden er tangen eminent til alle slags 

blokke også de blokke med forskudt tyngde-

punkt.Kan fås med gummigribere. 

Fliser, kantsten og trappestenskæber fås i tre 

gribelængder alt efter opgaverne. 
 

A1-A2 

Spaltekæber anvendes kun til spaltelægning  og renovering 

af spaltestalde. 

Kæberne fåes normalt i een størrelse . 

Største gribedybde     620 mm (grisespalter) 

Mindste gribedybde   420 mm.     A3 

B B 


