
GMP

360°

80 kg

STOR DUNKHÅLLARE ROSTFRI
För dunkar med en volym på 60 
liter.

REVOLUTIONERANDE
DUNKHÅLLARE MED
HÄLLFUNKTION

PRODUKTBLAD DUNKHÅLLARE MED HÄLLFUNKTION FÖR DUNKAR PÅ 15-25 L OCH 60 L

Ergonomisk lyftning, transport och tömning/hällning av dunkar har aldrig varit snabbare och enklare. 
Hovmand har utvecklat en revolutionerande dunkhållare med hällfunktion som skapar god ergonomi vid tunga lyft.
Dunkarna sitter solitt och säkert fast på dunkhållarens två stödarmar med hjälp av en krok och ett effektivt låssystem. 

Lyftvagnen med dunk rullas enkelt till den plats där dunken ska tömmas. Dunken lyfts snabbt och enkelt till önskad höjd med den inbyggda 
elmotorn. Tömningen sker sedan manuellt två handtag. Tömningen sker kontrollerat - utan vare sig stänk eller spill.

Den innovativa dunkhållaren finns i två olika storlekar. Den lilla dunkhållaren hanterar dunkar med en volym från 15-25 liter och den stora 
dunkhållaren används för 60-liters dunkar.

Mobil och flexibel

LITEN DUNKHÅLLARE
Till dunkar med en volym på 15-25 
liter.

STOR DUNKHÅLLARE
För dunkar med en volym på 60 
liter.

60 l 25 l

Se videon här: 
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TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION: 

Lyftvagn    Typ Lyftkapacitet Lyfthöjd  Totalhöjd  Lyfthastighet Batteri Samlad vikt* 
med liten dunkhållare kg  mm mm mm/sec V/Ah kg

GO CANISTER n/a 30 1385 1700 125 24/7,2 26

IMPACT 70 S/L/M 30 985/1285/1685 1225/1517/1917 125 24/7,2 28/30/32*

IMPOX 70  S/L/M 30 977/1272/1672 1217/1512/1912 125 24/7,2 28/30/32* 

INOX 90 S/L/M 80 956/1245/1651 1225/1520/1922 270/125 24/9 37/40/43*

DUNKHÅLLARE MED HÄLLFUNKTION FÖR DUNKAR PÅ 15-25 L OCH 60 L

LITEN DUNKHÅLLARE - FÖR HANTERING AV SMÅ DUNKAR MED EN VOLYM 
FRÅN 15 TILL 25 LITER

Med Hovmands nyutvecklade lyftvagn ”Go Canister” blir hanteringen av mindre dunkar lätt och enkel. Det finns 
tre lösningar - alla till ett attraktivt pris och med Hovmands höga kvalitet. Med ”Go Canister” kan användaren 
enkelt lyfta, transportera och tömma dunkar med en volym från 15-25 liter. Det är enkelt att placera burken i 
önskad höjd och hälla ut innehållet i andra behållare.Med en lyftvagn och Go Canister från Hovmand så får ni en 
snabb och effektiv lösning som hjälper till att säkerställa god ergonomi på arbetsplatsen. 

Den lilla dunkhållaren kan kombineras med den konfigureringsbara lyftvagnen IMPACT 70. För miljöer med 
höga hygienkrav kan dunkhållaren levereras i rostfritt stål till lyftvagnarna IMPOX 70 och INOX 90. 
Hovmands lyftsystem är moduluppbyggt och kan enkelt konfigureras för att möta era behov.

CENTER
Passar till EU-pallar. Bakhjulen är 
utrustade med bromsar. 

FLEX 1 ELLER FLEX 2
Benbredden är flexibel och kan justeras 
från 450-610 mm (FLEX1) eller från 650 
till 810 mm (FLEX2).

STANDARD
Bakhjulen är utrustade med bromsar. 
Benlängd: 500 mm

STOR DUNKHÅLLARE FÖR HANTERING AV STORA DUNKAR MED MED EN 
VOLYM PÅ 60 LITER

Hovmands kraftigare lyftvagnar IMPACT 90 och IMPACT 130 kan utrustas med den stora dunkhållaren. 
Detta möjliggör lyftning, transportering och tömning av större dunkar med en volym på 60 liter. 
Vagnarna finns med ett antal olika masthöjder och benchassi, vilket innebär att lyftvagnarna kan skräddarsys 
efter just era behov.

Lyftvagnen IMPACT 130 kan levereras med en adapter som gör det möjligt att snabbt byta ut dunkhållaren mot 
en annan lyftanordning, t.ex. en plattform vilket utvidgar era användningsområden för lyftvagnen avsevärt. 

För miljöer med höga hygienkrav kan dunkhållaren levereras i rostfritt stål till lyftvagnen INOX 90.

BEN – TRE VARIANTER 

TEKNISK SPECIFIKATION: 

Lyftvagn Typ Lyftkapacitet Lyfthöjd Totalhöjd  Lyfthastighet Batteri Samlad vikt* 
med stor dunkhållare kg  mm mm mm/sec V/Ah kg

IMPACT 90 L/M/H 80 1242/1642/2042 1520/1920/2320 270/125 24/9 37/40/42*

IMPACT 130 L/M/H/ 80 1242/1642/2042/ 1520/1920/2320/ 125 24/9 38/40/42/ 
H2/H3 2180/2771 2546/3046 48/51*

INOX 90 S/L/M 80 956/1245/1651 1225/1520/1922 270/125 24/9 43/46/50*

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

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