
Taklyftpelare - gör svåra lyft enkelt 

Montering, från pall - in i produkt. Avsyning,ÊfrånÊpallÊ-ÊinÊiÊproduk on AvlämningÊpåÊrullbanaÊ llÊproduk on 

Komplett hanteringsstation för plockning till och från pall - I och ur maskin - På monteringsstation i produkt-
ionslinje. Du får en överlägset högeffektiv och ergonomisk arbetsplats.  
 
En av fördelarna med momenlyftare är att det klarar tunga laster och höga moment. 
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Momentupptagande lyftpelare monterad i skensystem. Kan roteras fritt flera varv med matning av el- 
och tryckluft till gripdon på lyftpelaren. Även tunga laster är väldigt lätta att flytta längs skensystemet. 
Förflyttning kan göras över pallar, rullbanor m.m.  Taklyftpelaren finns i ett antal olika standardläng-
der. Verktygen anpassas till det gods som skall hanteras, allt från enkla lyftgafflar till vakuumgripdon 
samt kläm- och vridaggregat. En vanlig applikation är hantering av skivmaterial in och ur CNC fräsar.  
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Taklyftpelare - klarar tunga laster och höga moment 

Ly ÊochÊtransportÊavÊstoraÊ
otympligaÊdetaljerÊmedÊ
vakuumgripdon,Êsnabbt,ÊenkeltÊ
ochÊmedÊstorÊprecisionÊutanÊa Ê
ensÊbehövaÊtaÊiÊgodset. 

HanteringÊavÊskivmaterialÊmedÊ
vakuumgripdon. 

Takly enÊkanÊävenÊanvändasÊsomÊ
enÊmobilÊarbetssta on.ÊHärÊmedÊ
e ÊvakuumgripdonÊmedÊbådeÊvrid-Ê
ochÊ lt. 

MedÊenÊlångÊspecialbyggdÊgaffelÊ
hanterasÊmi konsolerÊ llÊbilar. 

MedÊenÊkläm-ÊochÊvridÊkanÊ
manÊhanteraÊrullarÊochÊannatÊ
cirkulärtÊgods. 

Ly ÊochÊtransportÊavÊbackarÊfrånÊ
pallÊinÊiÊlagerhyllor,Ê
komponentvagnarÊm.m.ÊellerÊ
tvärtÊom,Êsnabbt,ÊenkeltÊochÊmedÊ
storÊprecisionÊutanÊa ÊensÊbehövaÊ
taÊiÊgodset. 
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Upphängningsfoten kan roteras fritt flera varv. Höjning-/sänkning av godset sker via en elmotor som 
sitter monterad i nedre delen av lyftpelaren. Pelaren tillåter också att gods kan hanteras in i ställage, 
skåp eller vid montering utan att det är fritt ovanför det gods som lyfts. 

 
Med pneumatisk lyftdon och handreglage för manövrering av lyft-/sänkrörelsen.  

Taklyftpelare - lyftpelare för montering i skensystem 

Verktygen anpassas till det gods som skall hanteras 

Förflyttningen kan göras över pallar, rullbanor och annat. Taklyftpelarna finns i ett antal olika  
standardlängder, kan även fås i önskade längder. 
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Verktyg Några av våra övriga verktyg 

Produkter Några av våra övriga produkter 

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 förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.  
 

Kontakta oss gärna! 
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