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Din partner vid val av funktionslösningar inom lyft  och hantering av lättare gods. 

RULLHANTERING 
Många enkla sätt att hantera rullar på ! 

Lyft i hylsan, med ett rullspjut. 

Med ett klämdon kan man ta rullen 
utvändigt och i kombination med en 
vridmodul även vända runt rullen. 

Tar man rullen med en expander, som låser 
fast rullen inne i hylsan. Då kan man enkelt 
vända runt rullen. 

Med en gaffel eller en 
vagga är hylsan fri för 
maskinaxeln. 
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RULLHANTERING med LYFTVAGN 

Rullspjut för långa tygrullar. 

Teleskopmast för rullar högt upp 

Vagga för avlämning in i maskin. Gaffel för hämtning på golv 



HT Lyftsystem AB  08-511 873 02 
Cedersdalsvägen 6 D  info@lyftsystem.se 
186 40  VALLENTUNA www.lyftsystem.se 

Köp - Leasa - Hyr 

Din partner vid val av funktionslösningar inom lyft  och hantering av lättare gods. 

RULLHANTERING med TAKLYFT 

Med en KLÄM och VRID då 
blir hylsan fri. 

Pneumatisk expander med 
elektrisk vrid…. 

Med Taklyftpelare i en travers 
kör man enkelt och bekvämt 
över hela arbetsområdet. 

...roterar rullar från vertikalt till 
horisontellt läge eller tvärtom 

ALLA LASTBÄRARE PÅ 
LYFTVAGNARNA PASSAR 
ÄVEN PÅ TAKLYFTEN. 
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RULLHANTERING  
ANPASSADE LÖSNINGAR 

Rullspjut med kullagrade rullar. 

Pneumatisk expander med 
elektrisk vrid. 

Finns både till Lyftvagn & 
Taklyftpelare. 

Expander i jämnvikts-ok 
med vändfunktion i telfer. 

Expander i MobiCrane 
en flyttbar linlyft. 

Kullagrad rullvagga för roterande rullar. 

Långa rullar 
i justerbara 
lyft-ok 


