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Mekaniska lyftverktyg - för en ergonomisk och ekonomisk  hantering 

Mekaniska lyftverktyg är ofta en ekonomisk och smidig hanteringslösning. 

Vi erbjuder kundanpassade mekaniska lyftlösningar och har en lång erfarenhet av att konstruera och 
tillverkar ergonomiska, effektiva och säkra lyftlösningar. Vi har olika lösningar beroende på vilket 
gods som skall hanteras och hur det skall och kan hanteras. Vanliga mekaniska lösningar är gafflar, 
krokar, mekaniska saxar, spjut, flak. Mekaniska lyftar kan utformas för att greppa de flesta lyftobjek-
ten. Vi har ett stort utbud av lyftredskap och sortimentet innefattar bland annat olika rullverktyg, lyft-
magneter, lyftverktyg med krok, grip- och klämverktyg och annat. Våra lyftverktyg kombineras ihop 
med någon av våra lyftare, t.ex. balanslyftare, momentlyftare, lyftvagnar m.m.  
 
Detta möjliggör exempelvis lyft av rullar, trummor, plåtar, lådor, skivor, backar, pallar och säckar.  
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Lyftvagn  med rullspjut och 
teleskopmast 

Till våra lyftvagnar finns en mängd olika mekaniska lösningar. 
Det kan vara gafflar, spjut, lastflak eller krokar för att nämna 
några. Verktygen anpassas mot det gods som skall hanteras. 

För att få till en optimala hantering är det viktigt att titta på hela 
ert arbetsflöde. Var och hur godset förvaras, på vilken höjd det 
skall hämtas och hur det kan lyftas och hanteras och var det slut-
ligen skall lastas av eller monteras.  

Lyftvagn med anpassad gaffel 

Lyftvagn med kundanpassad 
lyftgaffel 

Anpassat lastflak med frontrulle 

Krokverktyg för dunkhantering 

Lyftvagn med lastflak och  
teleskopmast 

Mekaniska verktyg - Lyftvagnar 

Gaffel för back med tipp 



HT Lyftsystem AB | +46 (0)8 511 873 02 | info@lyftsystem.se| www.lyftsystem.se 

Pumphantering med AirHandle, AHS 

Mekaniska verktyg är många gånger enkla lösningar som är både geniala och smidiga att använda. . 
Här nedan visar vi några av våra mekaniska verktyg. 

För att få till en optimala hantering är det viktigt att titta på hela ert arbetsflöde. Var och hur godset 
förvaras, på vilken höjd det skall hämtas och hur det kan lyftas och hanteras och var det slutligen 
skall lastas av eller monteras.  Vi kundanpassar en optimal hanteringslösningen efter behovet för 
smidig hantering. Verktygen kan användas i kombination med de flesta lyftare, så som, AirHandle –
balanslyften, annan balanslyftare, telfer eller en momentlyftare för att nämna några.  

Ett litet mekaniskt klämverktyg för  
hantering av värmeväxlare 

Mekaniskt verktyg för hantering av långa rullar 

Dunkhantering med 
AirHandle  AHR 

Mekaniska verktyg - Stationära lyftare 

Anpassat mekaniskt klämverktyg för hantering av backar 

Detaljhantering med 
AirHandle, AHR 

Anpassat mekaniskt verktyg 
för hantering av tryckkärl 

Kundanpassat mekaniskt krokverktyg  
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Produkter Några av våra övriga produkter 

Ekonomi 
Vi skräddarsyr en  

ergonomisk lösning till 
er som är både lätt-

hanterlig och  
kostnadseffektiv.  

Engagerade 
Vi involverar oss i  
ert arbete och er  

verksamhet för att  
komma fram till den 
bästa lösningen för  

just er. 

Effektiva 
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.  
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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. 

 
En av våra styrkor är att vi utvecklar och tillverkar verktyg helt efter dina behov. 

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 en friskare arbetsplats. 

 
Vi är engagerade, effektiva och månar om bra ergonomi  

samt att vi tar fram kostnadseffektiva  
lyftlösningar.  


