
LOGITRANS Manuell höglyftare HL

Produktfördelar:
• Två lyfthastigheter
• Gaffelängd på 1200 mm, stödhjul vid 

styrhjulen och självlåsade boggiehjul 
på saxbenen skapar optimal stabilitet

• Effektiviserar arbetet
• Kraftig konstruktion med hög         

kvalité ger lång livslängd och låga            
underhållningskostnader.

• Kapacitet upp till 1500 kg

Lätthanterlig manuell höglyftare från Logitrans med optimal stabilitet och flexibilitet för att 
effektivisera arbetet. Den manuella versionen HL 1006 har två lyfthastigheter med lägesomställare 
på handtaget för snabb och rationell hantering.

LOGITRANS manuella höglyftare HL förflyttar sig med låg ljudnivå och verkar för en god arbetsmiljö och 
lyfter upp godset till en ergonomisk arbetshöjd. LOGITRANS Höglyftare är en genial uppfinning med 
lyftbord och gaffellyftvagn i en och samma produkt. Patenterad cylinderkonstruktion möjlig gör en låg 
bygghöjd som ger stor stabilitet och god åtkomlighet i upplyft läge. Gummiupphängda hjulhållare ger en 
behaglig gång och låg ljudnivå. Den manuella versionen, HL 1006, har två lyfthastigheter med 
lägesomställare på handtaget för snabb och rationell hantering.

Hög flexibilitet och effektivitet - med en och samma lyftvagn kan en lastpall transporteras och lyftas till den 
rätta arbetshöjden. Höglyftaren har en snygg design med avrundade former. Skonsamt mot både 
omgivning, pallar och gods. Saxlyftvagnens kapacitet är 1500 kg som kan transporteras och lyftas upp till 
400 mm och från 400 upp till 800 mm kan 1000 kg lyftas.
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Höglyftare

Artikel nr. Typ Kapacitet 
kg

Mått 
A mm

Mått
B mm

Mått
C mm

Mått
D mm

Mått
E mm

Mått
F mm

Mått
G mm

Egenvikt 
kg 

20190103 HL 1006 540x700 N/nn 1500* 500 700 540 1056 163 1225 85 95

20190104 HL 1006 540x900 N/nn 1500* 600 900 540 1256 163 1225 85 95

20190100 HL 1006 540x1200 N/nn 1500* 800 1200 540 1556 163 1225 85 95

20190101 HL 1006 540x1520 N/nn 1500* 800 1520 540 1876 163 1225 90 95

20190102 HL 1006 540x2000 N/nn 1000 800 2000 540 2356 163 1225 90 95

Måttskiss Höglyftare HLFinns även i rosftfritt utförande

* Kapaciteten övergår från 1500 kg till 1000 kg vid lyfthöjden 470 mm

https://www.pmh.se/logitrans-hoglyftare-manuell-hoglyftare-hl

