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lågbyggda lyFtbOrd

edmolift’s lågbyggda lyftbord har en in-
byggnadshöjd om endast 80 mm, vilket 
gör inbyggnadsgrop överflödig. det ökar 
flexibiliteten när det gäller användnings-
områden och minskar installationskost-
naderna. 

det har tidigare sagts att lågbord utgör 
en kompromiss mellan funktion och kon-
struktion för att få en extremt låg bygg- 
höjd. nu är det slut på kompromisserna. 
edmolift levererar ett lågbyggt lyftbord 
med en funktion likvärdig ett konven-
tionellt lyftbord. ett gammalt marknads- 
önskemål som edmolift har löst genom 
ett nytänkande i konstruktionen som 
möjliggörs genom produktion i en egen 
högteknologisk laseruppbyggd produk-
tionsanläggning.

med flera olika utföranden och modeller, 
samt med lastkapaciteter mellan 600 kilo 

och två ton och lyftrörelser från 630 mm 
upp till 970 mm, kan vi erbjuda ett myck-
et stort urval. 

modeller med u- eller e-formade 
bordsskivor lämpar sig för pallhantering 
med pallvagn. lågbyggda lyftbord med 
hel bordsskiva anpassas med en upp- 
körningsramp när en pallvagn eller an-
nan hjulburen utrustning ska rullas på.

lyftborden går att få i olika färger, med 
en rad olika tillbehör eller styrningsalter-
nativ, allt efter kundens behov och ön-
skemål. några exempel på tillbehör inom 
denna produktgrupp är: transport- och 
lyftbygel, fotmanöverdon, 1-fas aggregat 
och gränslägen. 

För ytterligare information, se vårt 
produktblad “tillbehör”.

med edmolift’s lågbord har operatören 
alltid aktuellt gods i rätt arbetshöjd vilket 
ger möjlighet till en ergonomiskt rätt ut-
formad arbetsplats.

Hos edmolift finns lösningen för dina 
lyftproblem.

lösningen För lyFtet Finns HOs edmOliFt
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 tCr 500* 34919  500 630  80  900  600  9 0,75 138

 tCb 600* 33245  600 720  80 1500  900 13 0,75 210
 tCb 600H* 33638  600 970  80 1500  900 19 0,75 210
 tCl 1000* 22252 1000 820  80 1350  800 13 0,75 250
 tCl 1000b* 22250 1000 820  80 1350 1000 13 0,75 275
 tCl 1000gb* 22246  600 820  80 1350 1270 13 0,75 300

 tCl 2000* 22221 2000 820 100 1350  800 24 0,75 325
 tCl 2000b* 22222 2000 820 100 1350 1000 24 0,75 355
 tCl 2000gb* 22219 2000 820 100 1350 1270 24 0,75 400

 tub 600* 33250  600 720  80 1450  900 13 0,75 250 e
 tub 600H* 33255  600 970  80 1450  900 19 0,75 250 e

 tul 1000* 22242 1000 820  80 1350 1060 13 0,75 240 u

 tul 2000* 22220 2000 820 100 1350 1160 24 0,75 350 u

prOduktegenskaper
 
•  24 V dC styrsystem och manöverdon med
 dödmans grepp.
•  ip54 godkänt elsystem.
•  klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
•  överbelastningsskydd.
•  Justerbar och högkänslig skyddsram på
 bordsskivans samtliga sidor.

•  borden är utrustade med slangbrottsventiler och
 mekaniska spärrar (självstyrande till låsläge) för service  
 och underhåll.
•  underhållsfria lager.
•  plC styrning för enkel anpassning av specifika behov.
•  användarmanual på 20 olika språk.

prOduktinFO

*Fristående hydraulaggregat i låda.

Ce- eller tillverkardeklaration
Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i lyftbordsstandarden, en 1570, resp. lyftvagnsstandarden, en 1757-1 och  
uppfyller därmed kraven enligt maskin-, lågspännings och emC-direktiven. produkterna levereras provkörda med Ce-märke och Försäkran om överensstämmelse 
eller i vissa fall tillverkardeklaration.

   lyftkapacitet lyftrörelse lägsta längd bredd lyfttid  Vikt kg
 modell art.nr kg mm höjd mm mm mm sek kW inkl emb not

u- OCH e-FOrmad
   lyftkapacitet lyftrörelse lägsta längd bredd lyfttid  Vikt kg
 modell art.nr kg mm höjd mm mm mm sek kW inkl emb not

lågbyggda lyFtbOrd

*Fristående hydraulaggregat i låda. tCb 600H måste fixeras på golv med bultförband eller liknande

tCb 600H måste fixeras på golv med bultförband eller liknande


