
Lyftbord - horisontella dubbelsaxar 

För att hantera gods som är tungt och långt krävs lyftbord med speciella kvalifikationer.                 
Med de horisontella dubbelsaxarna hittar ni lösningen. Lyftbordet förses med en kombination av två  
enkelsaxar för att erhålla önskad lyftkapacitet och längd på bordsskivan. De båda saxpaketens lyftrö-
relser är mekaniskt styrda för att uppnå parallell lyftfunktion. 

De horisontella dubbelsaxarna möjliggör en effektiv och säker hantering av skrymmande gods. 

Med flera olika utföranden och modeller kan vi erbjuda ett mycket stort urval. Lastkapaciteter finns 
mellan två och tio ton, lyftrörelser kan varieras från 820 mm upp till 2000 mm och formatet på lyft-
bordets bordsskiva kan vara ända upp till 6200 x 1500 mm. 

Lyftborden går att få i olika färger allt efter kundens behov och önskemål, med en rad olika tillbehör 
eller styrningsalternativ. Flertalet lyftbord finns även i ett mer stryktåligt utförande avsedda för in-
tensiv drift. Lyftbordets funktionalitet går att utöka med hjälp av olika tillbehör, som mekaniska 
stopp och fotmanöverdon. 
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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.   

Fotmanöverdon Pallunderrede 

Skyddsräcke med grind 

Nivåbegränsning Rund vändskiva 

Rektangulär vändskiva 

Durkplåt 

Skyddsbälg 

Rullbana 

Tillbehör till lyftbord 
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Lyftbord - horisontella dubbelsaxar 

Produktegenskaper 

· Lyftbord med lastkapaciteter upp 10 000 kg. 

· Lyftbord med bordsskivelängder från 2600 mm till 6200 mm i standardutförande. 

· Omfattande tillbehörsprogram och möjligheter till kundanpassade lyftbord. 

· Uppfyller EU-normen SS-EN 1570-1 - CE-märkt. 

· 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp. 

· IP54 godkänt elsystem. 

· Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar på lyftbordet. 

· Överbelastningsskydd. 

· Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens samtliga fyra sidor. 

· Lyftborden är utrustade med slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och         
underhåll. 

· Lyftborden har underhållsfria lager. 

· PLC-styrning med möjlighet att programmera olika funktioner ingår i standardutfö-
rande. PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov. 

· Användarmanual på 20 olika språk. 
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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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