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Eﬀektiv och ergonomisk hantering av rullar med hjälp av lyftvagnar
HT Lyftsystem tillhandahåller ett brett utbud av hanteringslösningar för att greppa, lyfta, vrida och
vända rullar. Våra produkter hanterar rullar i olika storlekar, vikter och material och vi har olika
lösningar beroende på hur godset skall och kan hanteras.
Att hantera rullar med hjälp av en Lyftvagn är ett smidigt och bekvämt sätt. Det ger en mycket ergo-

nomisk hantering där den momentupptagande masten gör att man t.ex. kan hantera långa rullar
med tyngdpunkten en bra bit framför masten på lyftvagnen. Lyftvagnarna är modulbyggda, så att vi
enkelt kan anpassa längd, bredd och höjd på ett enkelt sätt mot era förutsättningar.
Lyftvagnen kombineras ihop med ett verktyg för den typen av hantering som just ni har. Vi har mekaniska lyftverktyg i form av gaﬄar och spjut men även elektriska verktyg som kan klämma godset på
utsidan eller lyfta i rullens bobin/centrum, vilka då kan kombineras med en elektrisk vridmodul för
att göra lyftlösningen komplett.

Lyftvagnar för hantering av rullar i olika storlekar och vikter. Det ﬁnns lösningar med pneumatisk

expander för hantering i bobinen men även kläm och vridverktyg som klämmer från utsidan.
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Hantering av rullar upp till ca 40 - 50kg med hjälp av lyftvagnar
Mobila lyftvagnar i hög kvalitet med ett lämpligt rullverktyg
Att manuellt hantera även små rullar kan vara både otympligt och tungt.
För rullar som väger upp till ca 40 - 50 kg brukar vi rekommendera någon av
våra små smidiga mobila lyftvagnar modell IE och E med ett lämpligt

mekaniskt rullverktyg, så som rullspjut, rullgaﬀel eller mekanisk rullvändare.
Lyftvagnarna är till viss del modulbyggda, så att vi enkelt kan anpassa lyfthöjden och benhöjden mot era förutsättningar. För att få till en optimala hantering är det viktigt att
titta på hela ert arbetsﬂödet. 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.

Lyftvagn 90IE med rullvagga

Rullgaﬀel liggande

Vridbart V-block

Lyftvagn 90E med rullspjut

Rullspjut

Mekanisk rullexpander på
anpassad lyftbom

Mekanisk rullvändare

Rullgaﬀel stående
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Hantering av rullar upp till ca 100 kg med våra modulbyggda Lyftvagnar i P-modell
Att hantera rullar manuellt 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. Hantering av rullar med en lyftvagn
ger en mycket ergonomisk hantering där den momentupptagande masten
gör att man t.ex. kan hantera långa rullar med tyngdpunkten en bra bit
framför masten på lyftvagnen. Lyftvagnarna är modulbyggda, så att vi enkelt kan anpassa längd, bredd och höjd på ett enkelt sätt mot era förutsättningar. Lyftvagnarna kombineras ihop med ett verktyg för den typen av hantering som just ni har. Vi har mekaniska lyftverktyg i form av gaﬄar och
spjut men även elektriska verktyg som kan klämma godset på utsidan eller
lyfta i rullens bobin/centrum, vilka då kan kombineras med en elektrisk vridmodul för att göra lyftlösningen komplett.
Några av våra lösningar för att hantera rullar upp till 100 kg

Lyftvagn med elektrisk
kläm och vrid

Lyftvagn med pneumatisk
expander och vrid

Lyftvagn med rullspjut

Lyftvagn med gaﬀel för
liggande rulle
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Verktyg Några av våra övriga verktyg

Produkter Några av våra övriga produkter

Kontakta oss gärna, så hjälper vi er att hitta rätt lyftbord.
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HT Ly system förbehåller sig rä en a ändra produk nforma on utan föregående meddelande.

