
90IE  stabil lyftvagn för frekvent hantering av vikter upp till 90 kg 

90IE är anpassad till och idealiska för personal med frekvent godshantering. Vagnen är tillverkad i ett 
helsvetsat chassi, detta ger vagnen en mycket god stabilitet. Med en lågbyggd profil är den perfekt 
för krävande situationerna. Lyfthöjden avgörs av vilken lyftpelare som väljs, de finns i tre  
höjder. Pelaren har skruvdrift. Vagnen är utrustad med en pedalaktiverad rullbroms på bakhjulen. 
Det finns ett stort antal standardverktyg, lastplan, V-block, lyftbom och en manuell expander för att 
nämna några. 90IE är användarvänlig samt lättskött och kräver minimalt med underhåll. För maxi-
mal säkerhet har lyftvagnen en inbyggd frikopplingsfunktion, som fungerar som ett kläm- och tipp-
skydd. 
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Manuell expander för att lyfta och vrida 
smårullar i kärnan. 

Lyftbom för hantering av liggande 
rullar. 

V-block en vagga att lägga och lyfta rullar med. 
Kombinerat med snurrskivan roterar V-blocket 
så att rullen kan positioneras rätt vid av-
lastning. 

Lyftgaffel. Flakskiva med en kantrulle, kantrullar 
kan fås på alla tre sidorna. 

Några av våra standard tillbehör 

Rullflak med låsfunktion, finns med front– 
och sidomatning. 
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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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HT Lyftsystem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.  

 


