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P-vagnarna är flexibla, mobila och högkvalitativa  

Vagnarna är tillverkade i Sverige och hanterar gods upp till 325 kg 
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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. P-vagnarna är utrustade med en 

centralbroms samt en 3-stegsbroms som fungerar som en riktningsspärr på bakhjulen vilket gör de 

mycket lättmanövrerade. Vagnarna finns i både lackat och rostfritt utförande. De är användarvänliga 

och lättskötta och kräver minimalt med underhåll. Pelaren har skruvdrift och finns att få i önskade 

höjder. P-vagnarna kan fås i lackat respektive rostfritt utförande. De finns en rad olika hjul att välja 

på. 

P-vagnarna finns att få i variabla bredder, höjder och längder.  

Lyftvagnar kan byggas ihop efter behov 



Mobila högkvalitativa lyftvagnar som är tillverkade i Sverige  

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. 

Lyftvagnarna är vanligtvis elektriskt batteridrivna, med undantag för ATEX miljöer. Lyftrörelsen är elekt-

riskt batteridriven och lyftvagnarna är väldigt användarvänliga och lättskötta. Mobila lyftlösningar med 

verktyg anpassat till dina förutsättningar. 

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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Ett urval av verktyg till lyftvagnarna i P-modell  



Några av våra övriga verktyg 

Några av våra övriga produkter 
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HT Lyftsystem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.  

 



I över 20 år har vi 

skapat kundunika 

speciallösningar 
 
Vi vill att våra produkter gör nytta, på riktigt.  

För att få till en optimal lösning krävs det ganska ofta att vi tar fram  

kundunika speciallösningar. 

Eftersom vi har en hel del grundkomponenter att utgå ifrån, kan det ibland 

handla om att vi gör enklare anpassningar på det befintliga produkterna. 

Ganska ofta behövs det dock en kundanpassad speciallösning, då konstruerar 

och tillverkar vi en lösning. 
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Cederdalsvägen 6D 

18640 VA87LLENTUNA 
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info@lyftsystem.se 

www.lyftsystem.se 



HT Lyftsystem  

för att vi hjälper er  

att lösa era  

hanteringsproblem. 

Besök gärna vår hemsida 

www.lyftsystem.se 

 

Vi finns även på LinkedIn 

HT Lyftsystem AB 

 

Ni hittar oss också på FaceBook 

https://www.facebook.com 

lyftsystem.se/ 

 

På Instagram kan ni också se oss 

Instagram.com/ht_lyftsystem_ab/ 

 

 

 

HT Lyftsystem samarbetar med flera av Sveriges  

ledande tillverkare och leverantörer samt att vi har 

ett brett nätverk av samarbetspartner.  

Med basprodukter från det bästa leverantörerna 

kan vi erbjuda en hanteringslösning som verkligen 

fungerar där de skall användas. Antingen bygger vi 

en lösning där vi utgår från en standardprodukt 

eller så tillverkar vi en helt nyutvecklad lösning.  

 

Vi tillverkar många kundanpassade lyftverktyg, om 

det så är till balanslyften AirHandle eller  

till någon av alla våra kranar eller om det skall 

hängas i ett skensystem eller monteras i en telfer. 

Vi löser de flesta hanteringsförfrågningar, då det 

gäller vikter upp till ca 300 kg.  

Cederdalsvägen 6D 

18640 VALLENTUNA 

 

Tel. +46 8 511 873 02 

info@lyftsystem.se 

www.lyftsystem.se 
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HT Lyftsystem förbehåller sig rätten att ändra  

produktinformation utan föregående meddelande.  


