
Lyftvagnen 90IE gör er hantering av olika slag gods till ett säkert,  

ergonomiskt och effektivt enmansjobb. Perfekt att använda vid arbete till 

och från lastpallar. 

90IE  hanterar gods upp till 90 kg och är anpassad till och idealisk för frekvent godshantering.  

Lyftvagnen är smidig, stabil och väldigt användarvänlig, den hållbara kvalitetskonstruktionen kräver 

minimalt med underhåll.   

Justerbart handtaget som är väldigt 

lätt att justera med två låsrattar, för 

att få en god ergonomi. 

Med de svängbara hjulen blir 

det enkelt att manövrerar 

vagnen även i trånga  

utrymmen och för att placera 

vagnen i rätt arbetsposition. 

Vi erbjuder ett stort urval av 

standardverktyg och lastbärare, 

men en av våra styrkor är att vi  

även kundanpassar. 

Benen är lågbyggda vilket gör 

det möjligt att köra in benen 

under EUR-pallar. 

Benen eller chassit är helsvetsat 

i ett stycke, detta gör vagnen  

stabil och benen lätta att  

rengöra. 

Lyfthöjden avgörs av vilken  

lyftpelare som väljs, de finns i tre 

höjder att välja på, standard, 

+250 och +500. 

Lyftpelaren har skruvdrift och 

detta gör vagnarna pålitliga och 

tåliga samt att det ger vagnen en 

lång livstid. 

Vagnen är utrustad med  

parkeringsbromsar på bägge  

bakhjulen.  

90IE finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande. 

Verktygen höjs– och sänks med en manöverdosa. Manöverdosorna finns i två varianter, med två 

eller fyra knappar. Välj en manöverdosa med fyra knappar för hög och låg fart. 

 

Manöverdosorna är löstagbara från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja– och 

sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnen.  
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Vagnarna är CE-märkta. 



90IE en enkel men mycket kapabel lyftvagn 

Manuell expander för att lyfta 
och vrida smårullar i kärnan 

Lyftbom för hantering av  
liggande rullar 

Mått 

 

Höjd på lyftvagnen 

Min - höjd     1682 mm 

Max - höjd     2182 mm 

  

Längd chassi    771 mm  

 

Slaglängd / lyftrörelse 

Standard pelare    1190  mm  

+250 pelare    1440 mm 

+500 pelare    1690 mm 

Mått 

 

Lyfthöjd med standard flak 

Min       110 mm  

Max med std.pelare   1300 mm 

Max med +250 pelare   1550 mm 

Max med +500 pelare   1800 mm 

 

Bredd på chassi 

Utsida     555 mm  

Insida     425 mm 

 

Höjd på chassi 

Vid framhjulen    91 mm 

En högkvalitativ ergonomiskt utformad lyftvagn som är både lättmanövrerad samt att den förenklar 

hantering, lyft och transport av olika gods. Lyftrörelsen drivs med uppladdningsbara batterier. 

För maximal säkerhet har lyftvagnarna en inbyggd frikopplingsfunktion som fungerar som tipp- och 

klämskydd. Funktionen frikopplar automatiskt sänkrörelsen om lasten stöter på ett hinder vid  

sänkning.  Vagnen är även utrustade med ett elektroniskt överlastskydd, vilket förhindrar att ni  

lyfter för tungt och därmed skadar lyftvagnen. 

Standard  flak Lyftgaffel 
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Några av våra standardtillbehör 
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Flak i polyeten plast 

Rullflak med låsfunktion med frontmatning 
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Flakskydd i rostfritt till flaket med 
polyeten plastskiva 

Flak med kantrullar, kantrullarna 
kan fås på önskade sidor 

Flak med V-block, kombinerat med 
snurrskivan roterar V-blocket så att 

rullen kan positioneras rätt 

Sidomatat rullflak med låsning  

Lyftbom för hantering av liggande 
rullar 

Manuell expander för att lyfta och 
vrida smårullar i kärnan 

Den manuella expandern med rulle 

Manöverdosor med två eller fyra 
knappar för olika hastigheter 

Lyftgaffel som kan anpassas efter 
behov 

Stege som är hopfällbar 

Det finns ett stort antal standardverktyg, för allt slags gods, lastplan, V-block, lyftbom samt en  

manuell expander, för hantering av rullar men en av våra stora fördelar är att vi även skapar  

kundanpassade tillbehör.  
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Verktyg Några av våra övriga verktyg 

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


