
Lyftvagnar i högkvalitet som enkelt kan byggas ihop efter behov.  
Bredd, längd och höjd anpassas till de specifika kraven. Det finns en rad standardverktyg som t. ex. 
gafflar, rullflak, klämverktyg med eller utan vridfunktion samt pneumatiska expandrar för lyft i en 
kärna/centrum. Vi tillverkar även mycket kundspecifika verktyg. Vagnarna är utrustade med riktnings-
spärr på bakhjulen vilket gör de mycket lätta att manövrera. De är användarvänliga och lättskötta och 
kräver minimalt med underhåll.  
 
Pelaren har skruvdrift och finns att få i olika höjder. P-vagnarna kan fås i lackat respektive rostfritt ut-
förande. De finns en rad olika hjul att välja på. 
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Lyftvagnar P 
P-vagnarna är flexibla och i högkvalitet för gods upp till 325 kg 



 Mobila hanteringslösningar för laster upp till 325 kg 

Läkemedelsindustrin, här med ett 
kundanpassat flak som kan tippas 
för hantering av säckar 

Charkindustrilösningar,  
tömning av back med  
elektrisk tippfunktion 

Lyftvagn med kläm och vridfunktion 
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Lyftvagnarna har en inbyggd frikopplingsfunktion, som fungerar som ett kläm– och tippskydd,  
funktionen frikopplar automatiskt sänkrörelsen om verktyget/lasten stöter på ett hinder vid  
sänkning. 

Elektronikindustrin, här en lyftvagn med 
tiltfunktion på en kundanpassad lyft-
gaffel 

Lyftvagn med ett kundanpassat vakuumverktyg för hantering 
av fönsterrutor 
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Flak med eller utan kant-
rullar, kantrullar kan fås 
på de sidor som önskas 

Lyftgafflar, dessa kan vi 
kundanpassa 

Rullflak med broms finns 
sidomatat och front-
matat  

Våglastflak med inbyggd 
kontrollvåg/räknevåg 

Kläm– och vridverktyg, 
klämmer, lyfter och  
vrider 

Lyftbom som kan anpas-
sas efter behov 

Dubbla pelare, antingen 
teleskopmast för att nå 
högt men samtidig-
komma in under låg 
höjd. Eller dubbla master 
för tunga laster över ca 
200 kg. 

Kundanpassade verktyg 
efter behov 

Rullhantering  med kläm och vrid Rullhantering  med V-block 
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Kontakta oss så hjälper vi er gärna till rätt hanteringslösning! 

HT Lyftsystem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.  
 

Verktyg Några av våra övriga verktyg 

Produkter Några av våra övriga produkter 

Ekonomi 
Vi skräddarsyr en  

ergonomisk  
lösning till er som 

är både  
lätthanterlig 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.  


