
Saxlyftvagnar  

Saxlyftvagnar i en serie med stabila svensktillverkade lyftvagnar och arbetsbord. Våra lyftvagnar är 
ytterst lättmanövrerade och har många olika användningsområden.                                                        
 
TZ-modellerna kan dessutom kundanpassas.                                                                                                 
En lyftvagn kan används överallt där det finns behov av lyft, montering och transport eller där det 
krävs att arbetshöjden kan justeras. Med flera olika modeller, med enkel- eller dubbelsax, en last-
kapacitet mellan 200 kilo och ett ton samt en höjd på bordsskivan som varierar från 920 mm upp till 
1620 mm, kan vi erbjuda ett brett urval av lyftvagnar.  
 
I vårt sortiment med lyftvagnar finns det modeller med fotpump eller med batteridrift. Stora lättrul-
lade hjul, med dubbelbroms på de svängbara hjulen, gör lyftvagnen säker och lätt att manövrera. 
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Lastflak 900x600mm, upp till 500kg Högsta lasthöjd med enkelsax 930mm och 
med dubbelsax 1620mm 

Modell   Lägsta   Högsta   

TZ303    330mm   930mm  

TZ503    330mm   930mm  

TZD203   450mm   1620mm  

Modell   Plattform   Max last        Lyftrörelse       Övrigt 

TZ303    900x600mm   300kg         Fotpump  

TZ503    900x600mm   500kg         Fotpump        Finns även med batteri 

TZD203   900x600mm   200kg         Fotpump        Finns även med batteri 
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Bakre hjulen med broms samt fotpumpen 
för höjning av lastflaket 

Främre hjulen med klämskydd 

Saxlyftvagnar  

I vårt sortiment med lyftvagnar finns det modeller med fotpump eller med batteridrift. Stora lättrul-
lade hjul, med dubbelbroms på de svängbara hjulen, gör lyftvagnen säker och lätt att manövrera. 

Produktegenskaper för lyftvagnarna i TZ-serien 

· Lastkapaciteter upp 1000 kg. 

· Lättmanövrerade. 

· B-modellerna har batteridrift. 

· Batterierna är skyddat monterade och är underhållsfria gel batterier. 

· Bordsskivelängder från 900 mm till 1000 mm. 

· Max arbetshöjd från 920 mm upp till 1620 mm. 

· Uppfyller EU-normen SS-EN ISO 3691-5:2014 - CE-märkt. 

· 12 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp. 

· Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar. 

· Överbelastningsskydd. 

· Steglös sänkfunktion. 

· Användarmanual på 20 olika språk. 
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EZD550B med dubbelsax, max last 500kg 

Modell  Plattform  Max last  Lyftrörelse  Laddare 

EZD500B  900x800mm  500kg   Batteri 12V  230V 

EZ1001B  900x800mm  1000kg  Batteri 12V  230V  

EZ1001B med enkelsax, max last 1000kg 

Saxlyftvagnar  

Saxlyftvagnar i EZ modell är anpassat för lite tyngre gods. Här finns 2 modeller för max 500kg och 
1000kg. Båda vagnarna är har elektrisk lyftrörelse och är mycket stabila. En lyftvagn kan används 
överallt där det finns behov av lyft, montering och transport eller där det krävs att arbetshöjden kan 
justeras. Stora lättrullade hjul, med dubbelbroms på de svängbara hjulen, gör lyftvagnen säker och 
lätt att manövrera. 

Modell  Lägsta  Högsta   

EZD500B  410mm  1510mm  

EZ1001B  300mm  900mm   
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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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HT Lyftsystem AB är ett svenskt bolag som har funnits i branschen i över 20 år. 
Vi är mycket tekniskt kunniga och har lång erfarenhet samt hög kompetens.  
 
En av våra styrkor är att vi även utvecklar och tillverkar verktyg helt efter dina önskningar. 

Genom åren har vi hjälpt många kunder i flera branscher i olika delar av världen med produkter och 
smarta lyft- och hanteringslösningar. 

Fokus för oss är att med människan i centrum ta fram användarvänliga lösningar för att hantera 
gods. För en friskare arbetsplats. 
 
Vi är engagerade, effektiva och månar om bra ergonomi samt att vi tar fram kostnadseffektiva lyft-
lösningar till våra kunder.  


