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Grip- och klämverktyg
När det gäller grip– och klämverktyg, så ﬁnns det många olika lösningar. Oavsett hur lösningen ser
ut, kommer den att vara anpassad till godset som skall hanteras.
HT Lyftsystem kan erbjuda produkter som inte kräver någon installation, som våra modulbyggda
lyftvagnar. Men vår lättkörda Taklyftpelare för installation i skensystem är en mycket smidig lösning.
Lyftarna kombineras ihop med ett verktyg som antingen greppar invändigt, t.ex. en rulle i bobinen
eller utvändigt med ett klämverktyg. Vi har även moduler som kan vrida rullen 90°, 180°, 360°.

Gripverktyg till våra Lyftvagnar och Taklyftpelare

Pneumatisk expander och
elektrisk vrid för rullar

Mekanisk expander och vrid
för rullar

Elektrisk klämdon för ölfat, rullar eller annat cirkulärt gods.
Kombineras gärna ihop med en elektrisk vridmodul.

Taklyftpelare med pneumatisk
expander och vrid för rullar

Specialanpassade klämarmar eller mekaniska special klämdon.
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Grip- och klämverktyg
När det gäller klämverktyg så ﬁnns det ett antal olika principer som vi utgår ifrån. Några verktyg har
även blivit lösningar som idag mer eller mindre är en standardlösning. För att få till en optimal hantering är det viktigt att titta på hela arbetsﬂödet. Var och hur godset förvaras, på vilken höjd det skall
hämtas och hur det kan lyftas och hanteras och vad det slutligen skall lastas av eller installeras.
Här nedan visar vi några exempel på lösningar på grip– och klämverktyg.
Verktyget kombineras sedan ihop med en lyftare som då gör själva lyftrörelsen. Lyftaren placeras i en
kran eller ett skensystem, men vi har även mobila lösningar i form av våra Lyftvagnar.
Hittar ni inte något passande här, kontakta oss gärna!

Mekanisk rullvändare med pneumatisk expander

Klämverktyg för bastulavar

Pneumatiskt Backverktyg

Klämverktyg för takpannor
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Här nedan visar vi några exempel på lösningar på grip– och klämverktyg.

Verktyget kombineras sedan ihop med en lyftare som då gör själva lyftrörelsen. Lyftaren placeras i en
kran eller ett skensystem, men vi har även mobila lösningar i form av våra Lyftvagnar.

Klämverktyg till värmeväxlare

Klämverktyg för batterier

Klämverktyg till cykelhantering

Klämverktyg för träpallar
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Verktyg

Några av våra övriga verktyg

Produkter Några av våra övriga produkter

Kontakta oss gärna, vi hjälper er gärna!
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HT Lyftsystem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

