
LOGITRANS Manuell staplare LF

Produktfördelar:
• Patenterad teleskopcylinder
• Många användningsområden
• Energisparande motor
• Låg underhållningskostnad
• Krafktig konstruktion med hög kvalité 
• Stödben vid styrhjulen, självlåsande 

hjul på saxbenen och låg bygghöjd 
skapar optimal stabilitet

Logitrans Manuell Staplare LF med quicklift för snabb hantering av lättare laster. Inställningen för 
quicklift sker manuellt så användaren kan välja vad som passar bäst för varje last eller tillfälle.
Manuella staplare finns i lyfthöjder 920, 1600 och 1650 mm och med lyftkapacitet 1000 kg. Staplarna 
produceras i höghållsfasthetsstål, som ger styrka och låg egenvikt. 

LOGITRANS Staplare kan erhållas i olika gaffellängder och bredder. Konstruktionen fokuserar på 
användarens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden. Staplaren anpassas till den enskilde 
användarens behov. Handtagets riktiga greppvinklar ger ett avslappnat grepp för en behaglig hantering
 
God manövrerbarhet tack vare kort bygglängd, stor styrvinkel, tvångsstyrda hjul och låg egenvikt. En kraftig 
konstruktion ger en lång livslängd och låga underhålls-kostnader. Staplarna LF är som standard avsedda 
för pallhantering, men finns även i bredspårigt utförande för lyft av slutna  pallar. Bredspåriga staplare LFS 
har som standard inställbara gafflar så att pallar med olika bredd kan 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

Mått 
H mm

20391050 LF 1002/1650 560x1150 N/n 1000 1650 1150 1330 2025 350-506 85*/415** 1685 680

20398100 LF 1002/920 560x1150 N/n 1000 920 1150 1330 1330 350-560 85*/415** 1675 680

Måttskiss LF staplareMåttskiss LF Staplare

* Gaffelspännvidd 560 mm. ** Gaffelspännvidd 350-555 mm.

Produktfördelar:
• Användarvänlig 
• Quicklift för snabb hantering av lätt-

are laster
• Maximal säkerhet för användaren
• Staplare av robust konstruktion
• Transparent, slagfast skydd mot 

masten
• Central placering av drifts- och     

parkeringsbromsen 
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Staplare

https://www.pmh.se/logitrans-staplare-manuell-staplare-lf

