
Lyftvagn - elektriskt batteridriven med vakuumgripdon 

Lyftvagn med vakuumgripdon kan hantera gods från vertikalt till horisontellt eller tvärtom. Mobil lyft-
vagn för att på ett smidigt och säkert sätt kunna lyfta, förflytta och hantera samt tilta ert gods. 
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P-vagnarna finns i variabla bredder, höjder och längder.  

Det erbjuder näst intill obegränsade möjligheter till att byggas ihop helt anpassat till 

ert behov. Behovet bestämmer utseendet på den slutgiltiga lyftvagnen.  

Lyftpelarna kan fås i olika höjder, de kan även tillverkas enligt önskemål.  

 

Lyftvagnar av P-modell är modulbyggda, så att vi enkelt kan anpassa lyftvagnen till  

era behov.  

 

P-vagnarna är utrustade med en centralbroms samt en  

3-stegsbroms som fungerar som en riktningsspärr på bakhjulen  

vilket gör de mycket lätt-manövrerade.  

 

Vagnarna finns i både lackat och rostfritt utförande.  

 

Samtliga lyftvagnar har inbyggd frikopplingsfunktion som  

fungerar som ett tipp- och klämskydd.  

Funktionen frikopplar automatiskt sänkrörelsen om lasten hindras vid sänkning.  



Hantering av vertikalt stående glasrutor med en lyftvagn och ett kundanpassat vakuumgripdon.  

Gripdonet går även att tilta, så att glasen kommer 
till stående position. 

Vagnen på bilderna har anpassats med breda ben, så att den kan gränslar en 1200mm pall. 
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Lyftvagn - med vakuumgripdon som anpassas efter behov här med ett  
kundanpassat vakuumgripdon  
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Glashantering på Spårvägen med en behovsanpassad lyftvagn med ett vakuumgripdon för att byta rutor på spårvagnarna. 

Lyftvagnarna kan anpassas efter er miljö och behov här har vi några kun-
danpassade vagnar och kundanpassat vakuumgripdon  



Kundanpassat vakuumgripdon - med en vridmodul gör det möjligt att   
tilta och rotera godset till rätt position. 

Vakuum skapas med en 24V pump. 
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