
A WORLD CLASS GLOBAL PARTNER

INTENSIV DRIFT
Designet til kontinuerlig drift, 
24/7 – 365

EN 1570-1 KATEGORI 5
Højeste krav til løftebordets 
levetid og belastning 

UDHOLDENHED
Testet til mindst 512.000 løft 
med fuld last

Forstærket øvre cylinderbeslag

Dobbelte sakse med  
vanger i fladjern

EDMOLIFT PRÆSENTER verdens første standardiserede hydrauliske løftebord designet 
for kontinuerlig drift 24 timer i døgnet – 7 dage om ugen. HD serien opfylder de 
absolut strengeste krav til løfteborde, defineret som Kategori 5 i standarden EN 
1570-1. Det kræves at løftebordet har en levetid på mindst 512.000 løfte med fuld 
belastning. Dette er henholdsvis 4 og 16 gange så mange løft som normale løfteborde 
fremstillet i henhold til Kategori 1 og Kategori 3. 

Den nye HD serie gør løfteborde til tung og intensiv anvendelse tilgængelige uden 
yderligere tilpasninger, da løftebordet er fremstillet i henhold til Kategori 5 i  
EN 1570-1. Specielt udvalgte lejer, der ikke skal smøres i produktets levetid, sikrer 
kontinuerlig drift. Det innovative design med dobbelte sakse sikrer høj styrke  
og ekstrem stabilitet ved belastninger fra alle retninger.

HD serien fra EdmoLift sikrer høj produktivitet uden afbrydelser.
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A WORLD CLASS GLOBAL PARTNER

HDL 2000 ER DET FØRSTE ”HEAVY DUTY” LØFTEBORD i den nye HD serie fra 
EdmoLift. Ved at investere i HDL 2000 sikrer du en stabil produktion uden 
uforudsete nedbrud – også ved intensiv drift. 

Som standard er HDL 2000 ekstremt stabil med dobbelte sakse i fladjern og 
indbygget aggregat. På trods af en lav byggehøjde på kun 200 mm er løftebordet 
i stand til at løfte 2 ton op i en samlet højde på 1.000 mm. Platformen kan 
nemt specialtilpasses netop jeres projekt, ligesom der kan tilvælges fritstående 
aggregat med oliekøler for højintens anvendelse.

Med en garanteret levetid på 512.000 løft af 2000 kg er EdmoLift HDL 2000 
garant for stabil drift – dag og nat.

u Opfylder kravene til kategori 5 løfteborde i henhold til  
 EN 1570-1

u Mere end 512.000 løft med fuld last – testet i  
 eget laboratorie

u  Designet for kontinuerlig drift, 24/7-365

u Vedligeholdsfri – intet behov for smøring

u Kompakt design med laveste højde 200 mm

u Designet for indbygning i produktionsanlæg og andre  
 steder med intensiv drift

u Platform i specialdimensioner

u Vandring 800 mm

u Kapacitet 2.000 kg

   Kapacitet Vandring Mindste Længde Bredde Løftetid  Vægt inkl.  
 type Varenr. kg mm højde mm mm mm sek kW emb. kg Notater

 HDL 2000 614272  2000  800 200 1300  800 17 1,5  320    
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KOMPAKT DESIGN 
Yderst kontakt med 
laveste højde kun 200 mm

SYSTEMINTEGRATION
Høj levetid og kompakt 
design – perfekt for 
systemintegration

24/7

512K

CAT 5

24/7

512K

CAT 5

EdmoLift Danmark
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø

Tel. +45 78 73 74 70
E-post: info@edmolift.dk
Web: www.edmolift.dk

HD  
LØFTEBORDE FOR 
INTENSIV DRIFT


