
Den momentupptagande lyftarmen drivs med tryckluft och har styrelektronik för manövrering och 
styrning av gripdon. Själva lyftrörelsen regleras med hjälp av det unika patenterade AirHandle  
manöverhantaget, där lyftrörelsen steglöst följer operatörens hand. Det kraftkänsliga handtaget får 
armen på lyften att följa operatörens minsta rörelse, både upp och ner. I standardutförande  
hanterar lyften vikter upp till 150 kg och har en arbetsradie på upp till fyra meter, med mer än 400° 
arbetsområde. Momentupptagningsförmågan ger stora fördelar vid komplex hantering av detaljer, 
till exempel då operatören utför hantering under utskjutande tak, inne i maskiner eller fordon eller i 
andra svåråtkomliga arbetsområden.  

Det spelar ingen roll var på föremålet det greppas, eftersom lyftanordning tar upp stort vrid-
moment. Liongrip® kombinerar innovativ design med hög flexibilitet och god ergonomi.  

Där traditionell lyftutrustning misslyckas, får LionGrip® jobbet gjort. Du kan till exempel enkelt lasta 
en maskin från sidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyftanordningen är lätt att anpassa för olika applikationer. På kretskortet finns en mängd inbyggda 
funktioner och förinställningar, som i kombination med skräddarsydda gripdon garanterar både  
säkerhet och optimal hantering. 
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LionGrip - ett smidigt lyfthjälpmedel för industrin  
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Liongrip®: Specifikationer 

Slagstandard  1m, 1,25m, 1,5m och 2m (annat på begäran, endast LG50 1m) 

Armlängder standard 2,5 m, 3 m, 3,5 m och 4 m (annat på begäran) 

Arbetsplats   över 400° 

Lyftkapacitet  LG50 upp till 60 kg, LG80 upp till 200 kg 

Elektrisk koppling  110V eller 230V AC 

Lufttryck   6 bar 

Teknisk specifikation  

Max vikt   150 kg (Lyfthöjd, armlängd samt vikt avgör) 

Arbetsområde  Upp till radie 4,0m, 400° 

Lyfthöjd   Upp till 1,5 m (beror på vikt och lyftarmens längd) 

LionGrip - ett smidigt lyfthjälpmedel för industrin  



Liongrip® har ett kraftkänsligt styrhandtag och armen följer smidigt operatörens minsta hand-
rörelse.  

Har ni behov av att betjäna och flytta produkter mellan flera olika maskiner som står långt ifrån 
varandra, så har vi en förnäm rälslösning. Lyftanordningen Liongrip® ställs på en vagn och vagnen 
rullar mycket lätt i två stålrälsar i golvet. Spalten i golvet är liten och en pallkärra åker obemärkt över 
öppningen. 

Snabbkoppling för gripdon 
Det finns en enhet för snabbt och enkelt byte av gripdonet. 
Som option finns även snabbkopplingen med integrerade luftkopplingar. Styrningen på lyft-
anordning är förberedd med möjlighet till fyra olika konfigurationer för fyra olika gripdon. Man kan 
t.ex. variera säkerhetsfunktioner och känslighet. 

Gör din hantering viktlös och skonar, ryggar och axlar. 

LionGrip - viktlös hantering  
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Verktyg  Några av 

HTs4E 

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.  

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 pro-
dukter 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 kostnads-
effektiva  lyftlösningar till våra kunder.  

 

Kontakta oss gärna så hjälper vi er att hitta rätt hanteringslösning! 


