
Lyftbord - lågbyggda 

De lågbyggda lyftborden har en inbyggnadshöjd om endast 80-100 mm, vilket gör inbyggnadsgrop 
överflödig. Det ökar flexibiliteten när det gäller användningsområden och minskar installationskost-
naderna. 

Det har tidigare sagts att lågbyggda lyftbord utgör en kompromiss mellan funktion och konstruktion 
för att få en extremt låg bygghöjd. Nu är det slut på kompromisserna. Vi levererar ett lågbyggt lyft-
bord med en funktion likvärdig ett traditionellt lyftbord.  

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 mycket stort urval. 

Modeller med U- eller E-formade bordsskivor lämpar sig för pallhantering med pallvagn. Lågbyggda 
lyftbord med hel bordsskiva anpassas med en uppkörningsramp när en pallvagn eller annan hjulbu-
ren utrustning ska rullas på. 

Lyftborden går att få i olika färger, med en rad olika tillbehör eller styrningsalternativ, allt efter kun-
dens behov och önskemål. Några exempel på tillbehör inom denna produktgrupp är transport- och 
lyftbygel, fotmanöverdon, 1-fas aggregat och gränslägen. 

Med de lågbyggda lyftborden har operatören alltid aktuellt gods i rätt arbetshöjd vilket ger möjlighet 
till en ergonomiskt rätt utformad arbetsplats. 
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Lågbyggt lyftbord med helskiva tillsammans med 
uppkörnings ramp.  
 
Rampen finns för både kort- och långsidan.                                          
Det lågbyggda lyftbordet har då ett fristående 
hydraul aggregat. 



Lyftbord - lågbyggda 

Modeller med U- eller E-formade bordsskivor lämpar sig för pallhantering med pallvagn.  
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De lågbyggda U och E formade lyftborden 
har en lägsta höjd på 80-85mm. Det gör de 
mycket enkla att lasta på en pall med hjälp 
av en vanlig pallyftare.  
 
Det lågbyggda lyftbordet har då ett fri-
stående hydraul aggregat. 
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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.   

Uppkörningsramp 

Skyddsräcke med grind Nivåbegränsning 

Fotmanöverdon Durkplåt 

Rund vändskiva Rektangulär vändskiva 

Tillbehör till lyftbord 
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Verktyg Några av våra övriga verktyg 

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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