
Effektiv och ergonomisk hantering av rullar  

Att manuellt hantera även små rullar kan vara både otympligt och tungt. För rullar som väger upp till 
ca 40-50kg brukar vi rekommendera en av våra mobila lyftvagnar modell IE och E med ett lämpligt 
mekaniskt rullverktyg, så som rullspjut, rullgaffel eller mekanisk rullvändare. Givetvis finns andra lös-
ningar med Balanslyftare eller Telfer tillsammans med vår fina pneumatiska rullvändare.  

För att få till den optimala hanteringen är det viktigt att titta på hela ert arbetsflödet. Var och hur rul-
larna förvaras, på vilken höjd de skall hämtas och hur det kan lyftas och hanteras och vad det slutlig-
en skall lastas av eller monteras.  

Vi tillhandahåller ett brett utbud av hanteringslösningar för att lyfta, vrida och vända rullar. Våra pro-
dukter hanterar rullar i olika storlekar, vikter och material. De olika produkterna erbjuder 
olika installationskombinationer, i tak, golv, vägg samt flyttbara lösningar.  
 
Att hantera rullar är ofta svårhanterat och påfrestande, när det skall lyftas, förflyttas, vändas och rot-
eras. HT Lyftsystem erbjuder ett brett utbud av lösningar för en ergonomisk hantering av rullar i 
olika storlekar, vikter och material. Vi har olika lösningar beroende på hur godset skall och kan han-
teras. I vårt sortiment finns det bl.a. verktyg som kan klämma godset på utsidan eller lyfta i rullens 
bobin/centrum för att nämna några. 
 

Rullgaffel liggande Vridbart V-block 
 

Rullspjut Mekanisk rullvändare Rullgaffel stående 

Hantering av rullar upp till ca 40-50kg 
Mobila lyftvagnar i hög kvalitet med ett lämpligt rullverktyg 

Några av våra lösningar för att hantera små rullar 

Pneumatisk         
rullvändare 
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Lyftvagn med rullspjut Lyftvagn med gaffel för 
liggande rulle 

Rullvändare - pneumatisk 
expander 
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Hantering av rullar upp till ca 100 kg 
med hjälp av våra Lyftvagnar eller våra momentyftare - Taklyftpelare och Mechlift 

Att hantera rullar är ofta en tung och slitsam hantering. För rullar som väger upp till ca 100 kg har vi 
ett brett utbud för ergonomisk rullhantering. HT Lyftsystem kan erbjuda produkter som inte kräver 
någon installation, som våra modulbyggda lyftvagnar. Men vår lättkörda Taklyftpelare för installation 
i skensystem är en smidig lösning. Lyftarna kombineras ihop med ett verktyg som antingen greppar 
rullen i bobinen eller utvändigt med ett klämverktyg. Vi har även moduler som kan vrida rullen 90°, 
180°, 360°.  
För att få till en optimal hantering är det viktigt att titta på hela arbetsflödet. Var och hur rullarna för-
varas, på vilken höjd de skall hämtas och hur det kan lyftas och hanteras och vad det slutligen skall 
lastas av eller installeras.  

Några av våra lösningar för att hantera rullar upp till 100 kg 

Lyftvagn med elektrisk 
kläm och vrid 

Lyftvagn med pneumatisk 
expander och vrid 

Taklyftpelare med pneuma-
tisk expander och vrid 

Mechlift med pneumatisk 
expander och vrid 
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Lyftvagn  rullspjut och 
teleskopmast 

Lyftvagn lastflak 

Hantering av långa rullar  
med hjälp av våra Lyftvagnar eller våra momentlyftare - Taklyftpelare och Mechlift 

Att hantera långa rullar är ofta otympligt och tungt. För långa rullar som väger upp till 200 kg har vi 
ett antal olika lösningar. Dels kan vi erbjuda våra modulbyggda Lyftvagnar, som då inte kräver någon 
installation. Någon av våra lättkörda momentlyftare i skensystem är en smidig lösning. Även lösning-
ar med Telfer tillsammans med en kran är en bra lösning. Lyftarna kombineras ihop med ett verktyg 
som då antingen greppar i bobinen eller utvändigt med ett klämverktyg.  
För att få till en optimala hantering är det viktigt att titta på hela ert arbetsflöde. Var och hur rullarna 
förvaras, på vilken höjd de skall hämtas och hur det kan lyftas och hanteras och vad det slutligen skall 
lastas av eller monteras. Hittar ni inte något passande här, kontakta oss gärna!  

Några av våra lösningar för att hantera långa rullar  

Lyftvagn rullvagga 

Taklyftpelare rullspjut Mechlift Rullexpander Telferlösning  mekaniskt verktyg 

Lyftvagn med kläm och vrid 
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HTÊLy systemÊförbehållerÊsigÊrä enÊa ÊändraÊproduk nforma onÊutanÊföregåendeÊmeddelande.Ê 
 

Verktyg Några av våra övriga verktyg 

Produkter Några av våra övriga produkter 

Hittade du inte vad du sökte? 
Kontakta oss gärna så löser vi det! 

 

 
 


