
LOGITRANS Rostfri höglyftare HL/EHL

Optimal hygien! De rostfria saxlyftvagnarna är utvecklade för höga miljökrav i nära samarbete med 
industrikunder med hård miljö och grundlig rengöring. Med denna konstruktion minimeras risken 
för bakterieangrepp. Optimal rengöringsvänlighet och motståndskraft tack vare bl a syrafast och 
el-polerat gaffelchassi (AISI 316L)

LOGITRANS Höglyftare kan erhållas i två modeller, RF och RF-Plus utförande med gaffelpartiet i syrafast 
rostfritt stål. Modellerna finns i manuellt eller elektriskt utförande. Rostfri höglyftare minimerar risken för 
bakterieangrepp. De rostfria produkterna är utvecklade i samarbete med ett mejeri där produkten utsatts 
för både hård miljö och grundlig rengöring. Fördelen med en höglyftare är att med en och samma lyftvagn 
kan en lastpall transporteras och lyftas till den rätta arbetshöjden.Konstruktionen förebygger arbetsskador 
och förslitning av användaren. Fokus är satt på användarens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden.

Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett nära samarbete med experter inom både säkerhet och 
hälsovård. Maximal säkerhet uppnås med stödben vid styrhjulen och en central placering av alla funktioner 
på handtaget. Heltäckta gafflar betyder lättare rengöring och färre gömställen för bakterier. RF-SEMI för 
livsmedelsindustrin till de områden där hygienkraven är mindre men korrosionsskyddet viktigt. RF-PLUS 
för livsmedels- och läkemedelsindustrin där det ställs stora krav på hygien och rengöring.

HL/EHL RF finns som rostfri-plus och rostfri-semi:
HL RF-Plus: Rostfritt handtag, saxben och pumpkolv.
EHL RF-Plus: IP54, rostfri batteri-kåpa, handtag, saxben
och cylinderhus. 
HL RF-Semi: Rostfritt handtag, pumpkolv, axlar och 
hjulhållare. Övriga delar i plastbeläggning eller kromatiserade.
EHL RF-Semi: Rostfritt handtag, axlar och hjulhållare. 
Övriga delar har en polymer plastbeläggning eller
kromatiserade. Batteriindikator extra lackförseglad. 
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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

20190145 HL 1004 RF-PLUS EX 540x1200 N/
nn

1500* 800 1200 540 1580 163 1220 90

20190150 HL 1004 RF-SEMI 540x1200 N/nn 1500* 800 1200 540 1580 163 1220 90
20190250 HL 1004 RF-PLUS 540x1200 N/nn 1500* 800 1200 540 1580 163 1220 90
20290350 EHL 1004 RF-SEMI 540x1200 N/nn 1500* 800 1200 540 1645 163 1240 90
20290400 EHL 1004 RF-PLUS 540x1200 N/nn 1500* 800 1200 540 1645 163 1240 90

Måttskiss Rostfri gaffellyftvagn

Produktfördelar:
• Syrafast AISI 316L gaffelchassi
• Rengöringsvänlig
• Kapacitet 1500/1000 kg
• Driftsäker cylinderkonstruktion
• Optimalt korrosionsskydd
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Rostfria lyftvagnar

* Kapaciteten övergår från 1500 kg tiil 1000 kg vid lyfthöjd 470 mm. 
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https://www.pmh.se/logitrans-rostfria-rostfri-hoglyftare-hlehl

