Elektrisk lyftvagn

HOVMAND IMPACT 130
Produktfördelar:
• Lyftkapacitet 130 kg
• IP-klass IP41
• Inbyggd laddare
• Mjuk start/stopp på lyftrörelsen
• Låg egenvikt
• Stort utbud av verktyg

Impact 130 lyftvagn ingår i programmet industrianpassade
elektriska lyftvagnar och underlättar lyft samt
godstransporter i främst tyngre industrier.
Den har låg egenvikt och finns med fem lyfthöjder och
tre olika benpar. Lyftfunktionen har mjuk start/stopp.
Impact 130 är en kraftfull lyftvagn som kan lyfta, flytta och hantera laster som väger upp till 130 kg. Detta en
populär lyftvagn från Hovmand, eftersom den kan utföra en stor mängd olika lyftjobb. Impact 130 har också
överbelastningsskydd, säkerhetskoppling och mjuk start för enkel hantering.
Impact 130 kan anpassas efter dina specifika behov med fem masthöjder kombinerade bentyper i olika
längder och med olika hjulalternativ. Dessutom finns ett stort antal standardverktyg som tex lastbord, gafflar,
spjut, pikbom, klämverktyg och expandrar med 90º för rullar till storsäljaren Impact 130 lyftvagn. Det finns
även drivna klämverktyg med tilt eller vridning för rullar, tunnor, fat mm. Till Impact 130 finns också
expander med driven tiltrörelse för rullar från liggande till stående eller tvärtom.

Till Impact 130 finns det olika tillval:
• Antistatiskt utförande, ESD
• Snabb utbytbara batterier
• Snabbfäste för verktygen
• Roteringsenhet för verktygen 360º
• Motvikter
• Lyftmanövrering i handtagen
• Fjärrmanöverdon - kabel
• 2 lyft- & sänkhastigheter
• Större batteri
Impact 130 med klämverktyg

Impact 130 handtag

Artikel nr.

Mast typ

Kapacitet kg Lyfthöjd
mm

Masthöjd
mm

Lyfthastighet
mm/sek

Batteri V/Ah Egenvikt
kg

13404000L

130L

130

1242

1520

125

24/9

43

13404000M

130M

130

1642

1920

125

24/9

45

13404000H

130H

130

2042

2320

125

24/9

47

13404000H2

130H2

130

2180

2500

125

24/9

50

13404000H3

130H3

130

2771

3046

125

24/9

53
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Impact 130 lyftvagn finns med tre olika bentyper i olika benlängder beroende på applikation:
Box ben - svivlande Ø125 mm bakre hjul med broms och dubbla svivlande Ø75 mm eller fasta Ø80 mm
framhjul.
Center ben - svivlande Ø125 mm bakre hjul med broms och dubbla svivlande Ø50 mm framhjul.
Flexi ben - svivlande Ø125 mm bakre hjul med broms och dubbla svivlande Ø75/50 mm eller fasta Ø80
mm framhjul. Flexi ben finns med olika bredder mellan framhjulen från 450 mm till 810 mm.

Box ben med svivlande
framhjul

Center ben med svivlande
framhjul

Flexi ben med svivlande
framhjul

Flexi ben med fasta
framhjul

Nedan visas bilder på några av de verktyg som går att använda med Hovmands lyftvagnar

Lastbord i plywood, olika storlekar
även med sidorullar

Lastbord rostfritt eller
aluminium

Lastbord i livsmedel godkänd
PEHD plast

Drivet kämverktyg för vrid för
fat/rullar

Pikbom enkel eller
dubbel

Gafflar fasta eller justerbara,
finns även i rostfritt

Rullexpander för att lyfta
och rotera rullen 90°

Lastbord för liggande rullar

Kranarmar i rostfritt
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