
Armlyft - lyft och tilta 

Armlyftens unika funktion ger en ergonomisk arbetsplats med bra fotutrymme, skonsam  
arbetsställning och överlägsen åtkomlighet.  
 
Armlyften är det idealiska valet för nästan alla arbetsplatser där det handlar om att hantera gods och 
komponenter i pallar, lådor eller  
containers. Armlyften lyfter lasten med parallellgående armar som även gör att lasten kan tiltas i en 
och samma rörelse. Detta gör Armlyften till ett mycket ekonomiskt alternativ jämfört med konvent-
ionella lyftbord med en tiltfunktion som kräver separata lyft- och tiltmekanismer.  
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Eftersom Armlyften tiltas neråt är den speciellt lämpad för höga pallar, lådor och containers. 
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ALT U, UE och GB-modellerna har en U-formad bordsskiva med en lägsta höjd om endast 6 mm  
vilket gör att de kan lyfta pallar, containers och vagnar direkt från golvet. 

Med flera olika utföranden och modeller, samt med en lastkapacitet på mellan 750 och 1500 kilo, er-
bjuder vi ett mycket stort och flexibelt urval. Färdiga hål för montering av rasskydd finns i bordsski-
vorna. Måtten på bordsskivan kan anpassas efter kundens specifika önskemål. 

Förbättra produktiviteten och minska arbetsskadorna genom att eliminera arbetssituationer där du 
sträcker, böjer och vrider dig. Att sträcka sig efter delar på en pall eller i en container är tidsödande 
och utgör en risk för rygg- och slitageskador. 

Armlyften i drift, lastad med pallar och containers fyllda med delar, gör att arbetet går lättare, säk-
rare och med högre produktivitet. Lasta pallarna på Armlyften, lyft till önskad arbetshöjd, tilta till 
önskad arbetsvinkel. Allteftersom nivån i pallen ändras kan höjden och arbetsvinkel justeras för att 
hela tiden upprätthålla en bekväm arbetsställning. 
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Finns i två modeller, en byggd som ett U, där man då enkelt kan rulla in pallen i Armlyften med en 
vanlig pallyftare. Den andra varianten är med en hel skiva på vilken man då har ett rasskydd för pal-
len. Underredet gör lyftbordet enkelt att flytta samt ger en bra ergonomi genom att operatören får 
utrymme under bordet för fötterna. Pallunderredet ger åtkomlighet på både kort och långsida för 
stödben på åkstaplare eller stödbenstruck.  
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Produkter Några av våra övriga produkter 

E4 

HT Lyftsystem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.  
 

Ekonomi 
Vi skräddarsyr en  

ergonomisk lösning till 
er som är både lätt-

hanterlig och  
kostnadseffektiv.  

Engagemang 
Vi involverar oss i  
ert arbete och er  

verksamhet för att  
komma fram till den 
bästa lösningen för  

just er. 

Effektivitet 
Vi jobbar rationellt  

med er och ser till att  
ni ska kunna jobba  

effektivt och  
produktivt.  

Ergonomi 
Vi anpassar lösningar 
som samspelar bra  
mellan människa,  

arbetsuppgifter och  
den omgivande  

miljön.  

Kontakta oss gärna, så hjälper vi er att hitta rätt lyftbord. 
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Pallunderrede 
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