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Telfrar och Lyftblock

PMH Luftdrivna telfrar i versioner som
Mini-Mighter, Mini och Profi. Telfrarna har
steglös lyfthastighet, låg luftförbrukning
och egenvikt. Lyftkapacitet från 125 kg till
100 ton.

KITO och PMH Elektriska kättingtelfrar finns i ett komplett
lyftprogram. Telfrarna har låg bygghöjd och egenvikt.
Lyftkapacitet från 60 kg till 20 ton med ett brett tillvalsprogram
som t ex radiostyrning.

KITO Snabblyftblock* har låg egenvikt samt
hög kvalitet med en enkel konstruktion för
effektiva lyft- och dragarbeten. Lyftkapacitet
från 250 kg till 100 ton.

KITO Spaklyftblock* med en ny generation lyftblock.
Kompakt stryktålig konstruktion samt låg egenvikt.
Enkel frikoppling för snabbframmatning och kätting-
frigång. Lyftkapacitet från 250 kg till 9 ton.

*) Nickelpläterad lyftkätting klass 10 (V).



Plåt- och Vakuumhantering

BUX Lyftmagneter kännetecknas av enkelt hand-
havande, kompakt utförande och låg egenvikt.
Finns i flera olika modeller som permanent-,
batteri-, elektropermanent- samt kundanpassade
lyftmagneter.

IP Plåtlyfthandskar är avsedda för lyft av bl a plåt,
balk, räls, hardox, aluminium och rostfritt.
Lyfthandskarna finns i över 600 modeller med
kapaciteter från 250 kg till 80 ton samt funktionella
kundanpassade lyftlösningar.

PMH Vakuumlyftare är konstruerad för att lyfta material som plåt, glas, trä och sten.

• Ergonomiskt riktiga lyft • Hanteringstiden reduceras • En person klarar lyftet själv
• Finns med tilt 90° eller 180° • Kapaciteter upp till 15 ton • Kundanpassade versioner

PLATERACK Plåtbyrå är det rationella, utrymmes-
besparande förvaringssystemet för plåt och andra
skivmaterial.

• Enkel hantering • Materialskador elimineras
• Lättåtkomligt material • Golvyta sparas

PMH Vakuumlyftare i kundanpassat utförande
med tiltfunktion 90° för lyft av MDF-skivor.
Upphängd i PMH Classic elektrisk kättingtelfer 
som är monterad i en PMH Profilskenetravers.



Vakuum- och Balanslyftare

JUMBO Vakuumlyftare fäster och lyfter lasten med
vakuum. JUMBO finns med kapaciteter upp till 
300 kg och är avsedd för hantering och lyft av bl a

• Kartonger • Säckar • Plåtdetaljer

• Trämaterial • Tunnor • Skivmaterial

PMH Teleskopic är en momentupptagande lyft-
utrustning för smidig och rationell hantering.
Teleskoplyften utrustas med kundunika lyftverktyg.

DALMEC Balanslyftare är avsedd för snabb
upprepande hantering av gods i utbalanserat
viktlöst tillstånd.

• Enkel installation

• Pneumatisk drivning

• Användarvänlig

• Ergonomisk hantering

• Kundanpassade lyftverktyg

DALMEC Pneumatisk balansarm är försedd med
ett unikt ventilsystem som gör lasten utbalanserad för
viktlös hantering. Den momentupptagande armen
möjliggör tiltning och rotation av lasten.

Kundanpassade verktyg med:
• Expander • Kläm/Grip • Vakuum • Krok • Magnet



LOGITRANS Lyftvagnar finns i ett stort modellprogram för flertalet
användningsområden. Lyftvagnarna är driftsäkra, har låg ljudnivå
och egenvikt samt är lätta att manövrera. Finns med manuellt eller
elektrohydrauliskt lyft och även i drivna modeller. Målat eller rostfritt
utförande.

LOGITRANS Lyftvagnar finns i
målat eller rostfritt utförande. Tillval
med 90° tiltrörelse eller med sidotilt
med 180° tiltrörelse. Finns även i
kundanpassade versioner.

LOGITRANS Staplare i bred-
spårigt utförande med ställbara
gafflar och med tillval som
motordrivning.

SANTOLIFT Lyftvagnar finns med manuell quicklyft eller
elektrohydraulisk lyftrörelse. Lyftvagnen är som standard
försedd med lastbord eller justerbara gafflar för halvpall.
Kan även erhållas i kundanpassade versioner (gafflar för
europall, pik för rullar, fäste för lyft av maskiner m m).

Lyftvagnar och Staplare



Drag och Lyftprodukter

PMH Kabelskenor för driftsäker och
flexibel strömtillförsel av traverser m m.

PMH Trebensbock i aluminium med
teleskopiska ben för justering av höjden.

IP Fatklämmor finns i två olika
modeller för hantering av plåtfat.

PMH Radiostyrning finns i utföranden från 1 till 24 funktioner
med olika programval. För styrning av traverser, maskiner mm.

PMH Blockvagnar med kapacitet från 500 kg till 20 ton
finns även med drivning.

PMH Haacon manuella vinschar.
Stort program, lyftkapacitet 80–3000 kg.

PMH Wadra draglyftblock.
Lyftkapacitet 800, 1600 och 3200 kg.

PMH Drivna vinschar, luft och el.
Lyft /dragkapacitet från 150 kg till 35 ton.

PMH Minifor elektrisk lintelfer.
Lyftkapacitet från 100 till 3000 kg.

PMH Dynafor digital kranvåg. Flera
modeller, kapacitet från 50 kg till 250 ton.

RAPID Kuggstångsdomkrafter. Flera
olika utförande. Kapacitet upp till 10 ton.



Kranar och Traverser  

PMH Pelarsvängkranar finns med manuell eller
driven svängrörelse i flera olika modeller. Pelar-
svängkranen förankras direkt i betonggolvet.

PMH Väggsvängkranar monteras runt pelare eller
direkt i väggen. Svängkranens arm är uppbyggd
med profilskena eller I-balk.

PMH Traverser ger ett stort arbetsområde för lyft-
utrustningar över en flexibel fri golvyta. Traversen
har en lätt och tyst gång med eller utan drivning.

PMH Enkelbanor förflyttar effektivt en last linjärt
mellan två olika punkter. Tillbehörsprogrammet är
stort med bl a åkvagnar, kurvor och växlar.

PMH Bockkranar är ett lyfthjälpmedel vid portabla
arbeten. Bockkranen monteras enkelt och är delbar
i tre delar.

PMH Knäckarmar monterad i pelare eller väggfäste
är ett smidigt hjälpmedel vid precisionsarbeten.
Förses med fäste för balansblock, telfer, verktyg mm.



PMH International AB

Box 1514, 271 00 Ystad

Telefon 0411-138 00,Telefax 0411-174 13

E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

PMH International AB

Box 145, 182 05 Stockholm

Telefon 08-753 39 25,Telefax 08-753 08 02

E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

PMH-Hallen
Hallen som löser Era lokalbehov!

PMH Service har välutbildade tekniker som utför före-
byggande underhåll, besiktningar och reparationer av
lyftutrustningar hos Er eller i vår kompletta verkstad.

PMH Lagerhall är en snabb, rationell och framför
allt ekonomiskt fördelaktig lösning på de flesta
lagerbehov. Upp till 50 meters bredd, valfri längd.

PMH Hyrhall är den perfekta byggnaden för Era
tillfälliga, kortare eller längre lokalbehov. Hallen
finns i flera olika storlekar.

• Låg anskaffningskostnad • Stor, fri golvyta utan pelare • Lätt att bygga till eller flytta
• Kort byggtid • Kan isoleras eller avfuktas • Kundanpassade lösningar
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PMH Lyftlösningar kombinerar produkter från
vårt kompletta program med kundunika lyftverk-
tyg samt vår mångåriga och breda erfarenhet
inom lyft.

Kundanpassade
Lyftlösningar och Service


