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No gravity pneumatic solution



EU-planen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen innebærer midstiktige mål frem til 2027, som 
fastsetter prioriteringene og nøkkeltiltakene som er nødvendige for å forberede helsen og sikkerheten 

til arbeidstakere i de kommende årene etter pandemien.

«Sunne og trygge arbeidsforhold er avgjørende for en sunn og produktiv arbeidsstyrke"

Ingen skal lide av yrkessykdom eller være offer for arbeidsrelaterte skader. Dette er 
avgjørende både for bærekraften og konkurranseevnen til EU-økonomien. 

Arbeidsulykker og yrkessykdommer koster EUs økonomi over 3,3 % av BNP per år (rundt 460 
milliarder euro i 2019). 

Selv om velferdskostnadene bak disse tallene ikke er kvantifiserbare, bidrar god 
sikkerhetspraksis til å gjøre virksomheter mer produktive, konkurransedyktige og bærekraftige.

UE PLAN FOR HELSE OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASS



HVOR IDEEN 
KOM FRA!



"Det er gjentatt og langvarig bruk av de øvre 
lemmer under arbeidsaktivitet, som kan 
foråsake mekanisk belastning på kroppens 
vev, med påfølgende patologiske endringer, 
som igjen kan føre til alvorlige hindringer for 
motorisk kommando".

Biomekanisk overbelastning av de øvre lemmer 
kan føre til potensiell skade på skuldre, albuer, 
hender og håndledd.

Disse faktorene, hvis neglisjert over tid, 
resulterer i kostnader og risiko for 
arbeidsgiveren som mangel på produktivitet, 
ulykkesrisiko og tap av arbeidsstyrken.

VET DU HVA BIOMEKANISK OVERBELASTNING 
AV DE ØVRE LEMMER ER?



Vi kom opp 
med
en banebrytende 
løsning!

“

“
No gravity pneumatic solution



HVA ER GRAVITY JOE?

GJ overholder maskindirektivet 
2006-42CE.

Gravity Joe henter inspirasjon fra 
robotikk- og automasjonsindustrien. 
Det er den første pneumatiske 
balanseringsenheten designet og 
patentert for å installeres på 
løfteplattformer for å gjøre det mulig 
for operatører å arbeide trygt i 
høyden.



HVA GJØR GRAVITY JOE?

« TOOL 
WEIGHT 
RESET »

Increase in
Productivity

« NO 
PHYSICAL 
EFFORT»

GJ pneumatiske system avlaster 
arbeideren fra å støtte tungt verktøy i 
lange perioder, tilbakestille vekten og 
bidra til å opprettholde total kontroll 
som et resultat. Dette fører til en 
betydelig reduksjon i fysisk 
anstrengelseivaretar arbeiderens 
helse, og øker dessuten 
arbeidstakernes ytelse. 



Den pneumatiske balanseenheten styres av 
et sett med ventiler som kontrollerer:

Arm opp- og nedstiging
Veiledning og kontroll av verktøyet i høyden 
Øyeblikkelig stopp av verktøyet når 
operatøren forlater grepet
Sikkerheten når jobben er over

ALT I JOE'S HJERTE

Suitable with any tool
Maximum Capacity up to 15 Kg



VERTIKAL BALANSEENHET 

N.2 STØTTEARMER (1
KOMPLETTARM)

LØFTEKROK

4-RINGS VERKTØYLÅSEREIM

GJ 22 | STANDARD KONFIGURASJON



> Verktøysholder brakett

> Antiskli plate> Løftekrok

> 4-Ring verktøylåsereim

Tool locking 
straps included

GJ 22 | TILBEHØR



GJ SLIDEBAR Horisontal glidestang 

GJ VERKTØYBRAKETT Verktøyholderbrakett (inkluderer 2stk 550 mm belter)

GJ BRETT Brett - Tilbehør til skjeve overflater - (ett 1200 mm belte kreves)

GJ TVILLING To verktøybærende armer - Tvilling

GJ BRAKETT 3D 3D-tilbehør for verktøymontering på vertikal akse 

GJ HJØRNE Hjørneversjon

GJ BELTE 1500 Verktøyblokkeringsbelte: 20x 1200 mm, med festekrok - maks belastning 20 kg

GJ BELTE 500 Verktøyblokkeringsbelte: 20 x 500 mm, med festekrok - maks belastning 20 kg

GJ BELTE 4 RINGER Verktøyblokkeringsredskap med fire ringer: 25 x 545 mm - maks belastning 30 kg

GJ VOGN Tralle for grunnforskyvning av GJ 

GJ KOMPRESSOR Kompressor 

GJ STRØMGENERATOR Kraftgenererende enhet

TILBEHØR



TILLATER GJ22 Å GLI PÅ 
DEN HORISONTALE AKSEN

LENGDE FOR PROFILGUIDE (1200 
MM) KAN TILPASSES

«CLACK» - SYSTEMET FESTER 
GJ22 BALANSEREN TETT TIL 

SKYVEBAREN

GJ22 KAN LÅSES MEKANISK TIL 
SKYVEBAREN

SKYVEBAREN

SKYVEBAR



> Stropp > Brakett

MAX KAPASITET: 15 KG

VERKTØYSHOLDER BRAKETT

Flerposisjons brakett med N.2 
festestropper, designet for å støtte 
verktøyet nøyaktig i tyngdepunktet.

Det gjør det mulig å utføre lange og 
gjentatte operasjoner nøyaktig og 
sikkert, fremfor alt uten anstrengelse.



Frigør operatøren fra innsatsen med å støtte tungt verktøy i lang tid.

Dette muliggjør lengre arbeidsøkter med færre nedkjølingspauser, og 
sikrer arbeidernes helse og fysiske tilstand, og tillater ytterligere økning i 
produksjonsytelsen.

RESULTATET ER..

BEDRE 
PRODUKTIVITET

REDUSKJON I 
FEILMARGINER

MINDRE TRETTHET
NEDGANG I 

SKADER
STØRRE 

SIKKERHET

VERKTØYVEILEDNING BETYR 
BEDRE FOKUS



> Doble stropper > Justerbar brakett

3D VERTIKAL STØTTE

MAX KAPASITET: 15 KG

Den gir maksimal fleksibilitet i verktøyføringen, slik at 
du kan arbeide i 360° både horisontalt og vertikalt 
(f.eks. takarbeid). 

Flerposisjons brakett med N.2 festestropper, 
designet for å finne tyngdepunktet til verktøyet.



Den balanserer og støtter 
materialer i ønsket posisjon, 
ved hjelp av en festende 
sklisikker stropp.

> Plate + > Stropp

ANTISKLI PLATE

MAX KAPASITET: 15 KG

IDEEL FOR LØFTING
AIRCONDITIONER MONTERING 

KUTTING
RØRMONTERING

TAKLYS



GJ TVILLING // DOBLE ROTERENDE ARMER

Operatøren kan enkelt benytte seg av to 
verktøy samtidig (uten å bruke kostbar 
tid og energi på å bytte ut verktøy) 
takket være  "roterende" tvilling armer.

KAN BRUKES TIL TO VERKTØY SAMTIDIG

KAPASITET PER ARM: 7,5 KG 

 RASK / HANDY/ FLEKSIBEL

TWIST with
The TWIN!// //



GJ VINKEL

SMÅ PLATTFORMER ELLER 
TRANGE PLASSER?

GJ Vinkler er designet for 
vinkel påføring på 
plattform rekkverk i 
tilfelle plassmangel. 

90°



GJ JUNIOR VOGN

ENDELØS OG REPETERENDE 
GRUNNARBEID?
GJ22 kan påføres direkte på GJ 
Junior vognen for å utføre 
grunnarbeid som når opp til 3 
meter i høyden, uten fysisk 
anstrengelse.



ARBEIDSFELT
SNEKKRING 
ETTEBEHNADLING 
BORING 
NITTING 
SLIPING 
SLIPPING 
FIKSING/ 
REPERASJON 
KUTTING

TUNELL ARBEIDVERFT VEDLIKEHOLD AV 
BYGNING



TIRE FREE WORK
IS PRICELESS

No gravity pneumatic solution
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