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MOBILT OCH INNOVATIVT 
LYFTSYSTEM FÖR FAT 
OCH BEHÅLLARE I 
CYLINDRISK FORM

Se videon här: 

PRODUKTBLAD LYFT OCH HÄLLSYSTEM FÖR FAT OCH BEHÅLLARE UPP TILL 50 KG

Med Hovmands nyutvecklade verktyg kan du enkelt utföra lyft, transport och tömning av behållare som väger upp till 50kg.      
Verktyget är en praktisk och ergonomisk lyftlösning som hanterar alla behållare i cylindrisk form. 

Den fungerar som följande: Behållarna är fästs fast med ett säkerhetsbälte på vertyget, sedan lyfts behållaren enkelt till den 
önskade höjden med hjälp av den inbyggda motorn på lyftvagnen. Behållaren kan sedan rullas säkert till den plats där den ska 
tömmas. Tömningen sker med den handtagsförsedda vridningsanordningen där användaren tippar den fastspända behållaren 
på en av sidorna, varefter innehållet i behållaren hälls på ett säkert sätt i en annan behållare.

Verktyget kan även användas för att lyfta och transportera rullar från förpackningslager till montering i förpackningsmaskiner.

Mobil och flexibel

Verktyg med vändenhet för hantering 
av behållare och små fat.
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TEKNISK SPECIFIKATION LYFT OCH HÄLLSYSTEM FÖR FAT OCH BEHÅLLARE UPP TILL 50 

Lyft- och hällsystemet är modulärt och kan därför anpassas till de 
speciella lyftbehov som ni har i ert företag.

Välj mellan modellerna IMPACT 70, IMPACT 80, IMPACT 90 eller IMPACT 
130 - beroende på hur tunga era behållare är och hur högt de behöver 
lyftas. För miljöer med speciella hygienbehov kan systemet levereras i 
rostfritt stål tillsammans med de rostfria lyftvagnarna IMPOX 70 och INOX 
90.

Baserat på era lyftbehov kan Hovmand hjälpa er att få rätt lyftlösning som 
säkerställer ergonomin vid lyft, transport och tömning av olika typer av 
cylindriska behållare. Hovmands lyftlösningar ser till att skapa en bra 
arbetsmiljö, där ergonomin är i fokus och där de anställdas tunga lyft 
utförs i korrekt arbetsposition.

Vi på PMH kan konfigurera din unika lyftlösning med hjälp av Hovmands 
virtuella lyftlösningsapp. Med appen hittar vi omgående den lösning som 
uppfyller just era lyftbehov.

IMPACT 70
Angled ben - svivlande Ø125 mm bakre 
hjul med broms och svivlande Ø 75 mm 
framhjul.

IMPACT 80
Standard ben.

IMPACT 90
Box ben - svivlande Ø125 mm bakre hjul 
med broms och dubbla svivlande Ø 75 
mm eller fasta Ø 80 mm framhjul.

IMPACT 130
Flexi ben -  svivlande Ø125 mm bakre 
hjul med broms och dubbla svivlande Ø 
75/50 mm eller fasta Ø 80 mm framhjul.

EXEMPEL PÅ KONFIGURATIONER FÖR DIN LYFTLÖSNING:

KAN SKRÄDDARSYS FÖR ALLA ERA LYFTBEHOV.

* Den angivna vikten är utan ben. Beroende på benval kan 20 kg - 30 kg läggas till på den samlade vikten. 

TEKNISK SPECIFIKATION: 

MODELL  Typ  Lyftkapacitet Lyfthöjd Totalthöjd Lyfthastighet Batteri  Egenvikt* 
kg  mm mm mm/sec V/Ah kg

IMPACT 70 S/L/M 40 985/1285/1685 1225/1517/1917 125 24/7,2 31/32/34*

IMPACT 80 L/M 40 1242/1642 1520/1920 125 24/9 34/36*

IMPACT 90 L/M/H 50 1242/1642/2042 1520/1920/2320 270/125 24/9 33/36/38*

IMPACT 130 L/M/H/ 50 1242/1642/2042/ 1520/1920/2320/ 125 24/9 34/36/38/ 
H2/H3 2180/2771 2546/3046 44/47*

IMPOX 70 S/L/M 40 977/1272/1672 1217/1512/1912 125 24/7,2 30/32/34*

INOX 90 S/L/M 50 956/1245/1651 1225/1520/1922 270/125 24/9 40/42/46*


