
Lyftbord - enkelsaxar 

Vår största produktgrupp utgörs av enkla - men samtidigt kraftfulla och mångsidiga lyftbord.  
 
Dessa så kallade enkelsaxar finns i en mängd olika utföranden, alla lika smidiga, stabila och ergono-
miskt genomtänkta. Ofta används lyftbordet som hjälpmedel för materialhantering direkt på indu-
strigolvet. 

Med flera olika utföranden och modeller samt lyftkapaciteter mellan 500 kilo och 10 ton, finns det 
ett lyftbord för varje behov. Det är inte bara industrin som är en stor användare av lyftbord utan vi 
levererar även lyftbord till distributionslager, butiker och till olika serviceinrättningar. 

Samtliga modeller i produktgruppen enkelsaxar som börjar med T (T-modeller) kan anpassas till  
slutanvändarens specifika önskemål. Lyftborden går att få i olika färger, med en rad olika tillbehör 
eller styrningsalternativ, allt efter kundens behov och önskemål. Flertalet modeller av lyftbord finns 
även i heavy-duty-utförande för bord avsedda till intensiv drift. 

Lyftbordens funktionalitet går även att utöka med hjälp av olika tillbehör. Några exempel på tillbehör 
inom denna produktgrupp är hjulunderreden, lastklaffar, räcken, rullbanor och vändskivor. 
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Tillbehör till lyftbord 
 
Till lyftborden finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på er investering. Nedan kan du 
se illustrationer på de vanligaste tillbehören som vi kan utrusta våra lyftbord med.   

Modell  Lägsta  Högsta  Bordsskiva     Max last  

TR501  160mm 760mm 900x700mm     500kg   

TL1000B 180mm 1000mm 1300x800mm    1000kg  

TL2000XB 200mm 1020mm 1300x1200mm    2000kg 

TA4000  350mm 1650mm 2000x1200mm     4000kg  

TP10000 550mm 2350mm 3000x1500mm     10000kg 

Pallunderrede Lastklaff, hydraulisk eller manuell 

Skyddsräcke med grind Nivåbegränsning Skyddsbälg 

Rund vändskiva Rektangulär vändskiva Rullbana 

Hjulunderrede 

Nedan visar några exempel på lyftborden med enkelsax, från det minsta på 500kg upp till det största på 10 ton. 
Vill man ha mer slaglängd / lyfthöjd eller större arbetsyta, så finns det andra lösningar med dubbelsaxar mm. 
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HT Lyftsystem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.  
 

Verktyg Några av våra övriga verktyg 

Produkter Några av våra övriga produkter 

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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