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ERGONOMI MED LØFT OG TILT
Da Volvo i Olofström byggede en ny og
revolutionerende pressehærdningslinje til Volvo
XC90, fik EdmoLift til opgave at specialudforme
en armløfter til materialehåndtering ved
3D-laserskæremaskinerne. Der står fire armløftere
ved hver lasercelle, og EdmoLift har i alt leveret 32
stk. til fabrikken.
Armløfterne ALT 3000 er forstørret kraftigt for at
kunne håndtere de store pladedele, der bearbejdes.
Pladerne anvendes i ”sikkerhedsburet” på XC90 og
er ekstremt holdbare, så de ikke deformeres ved et
sammenstød.
For den bedste ergonomi har armløfterne løft
og tilt i samme enhed så operatørerne aldrig
behøver at bøje eller strække sig efter materialet.
Armløfterne er desuden grubemonterede og kan
sænkes ned i gulvet når de ikke anvendes. Herved
bliver gulvarealet helt frit.
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TESTKØRSEL FOR HITACHI
Dette løftebord står på Hitachis fabrik til
gravemaskiner i Rusland, hvor det anvendes til
at prøvekøre gravemaskinens larvefødder uden
belastning.
Før leveringen fik EdmoLift en kompliceret
kravspecifikation på hele 250 punkter. For
eksempel er løftebordet yderst kompakt med en
laveste højde på kun 425 mm. Kapaciteten er
hele 25 ton, hvilket er betydeligt højere end for et
standard løftebord.
Der er indbygget måleudstyr med
wirepotentiometer for at undgå risiko for haveri.
Hælder løftebordet mere end en vis grænse,
begynder det at sænke automatisk.
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MERE EFFEKTIV PAKNING
Norrlands Træ i Härnösand ville effektivisere
deres pakkestation og samtidig skabe et mere
ergonomisk og fleksibelt arbejdsmiljø. Inden
ombygningen stod operatørerne i dårlige
arbejdsstillinger og sorterede stykleveringer fra
færdige træbundter.
EdmoLift har installeret seks TL 1000 som står
gruppereret i to grupper á tre enheder. Ved hjælp
af løftebordene hæves træbundterne nu op til en
ergonomisk korrekt arbejdshøjde, hvor de hurtigt
kan bundtes til videre levering.
Løftebordene har desuden en specialudviklet
styring, så de kan køres synkront eller individuelt,
afhængigt af træets længde og type.
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LØFTETEKNIK UDEN BEGRÆNSNING
EdmoLifts produkter og løsninger har enormt
mange anvendelsesområder. Faktisk er der ingen
grænser for, hvordan og hvor de kan anvendes.
I industrien er behovet for løfteløsninger
åbenlyst, men behovet findes også i mange andre
sammenhænge. Helt enkelt kan EdmoLift hjælpe dig
med en løsning, så snart du har noget eller nogen,
der skal løftes eller sænkes.

09

Succesfuld start i Danmark
SVENSKE EDMOLIFT har siden begyndelsen af 1964

HØJT TEKNISK NIVEAU og stor erfaring gør at vi yder

været kendt som en pålidelig leverandør af
løfteborde og andet udstyr for materielehåndtering.
Virksomheden er i dag en af Europas største
producenter og leverandører af løfteborde.

kompetent og ærlig rådgivning til kunden om deres
unikke projekter. ”Den konstruktive dialog resulterer
ofte i at løsningen bliver anderledes end hvad kunden
oprindeligt havde forestillet sig”, udtaler Søren
Vennegaard. ”Ofte finder vi sammen en løsning der
optimerer arbejdsgange, sikrer bedre ergonomi eller
på anden måde giver merværdi for kunden”.

EDMOLIFT ER LANGT FRA nogen ny aktør på det danske

marked. Siden 1977 er virksomhedens produkter
til materialehåndtering blevet solgt i Danmark
– en del af tiden under et andet varemærke. De
svenskproducerede produkter er altid blevet
forbundet med innovation og pålidelighed.
Signaturfarverne blå og orange er blevet et så
etableret symbol på kvalitet, at flere kolleger i
branchen også anvender dem.

ET MEGET BREDT PRODUKTSORTIMENT med over

320 standardmodeller i kombination med store
muligheder for specialtilpasninger gør, at EdmoLift
kan tilbyde løsninger til de fleste virksomheder.
Kundegruppen spænder fra små familievirksomheder
til store internationale virksomheder som Danfoss,
Grundfos, Audi, Volvo og Volkswagen.

SIDEN MAJ 2018 har EdmoLift haft selvstændigt kontor

i Aalborg, hvorfra man på kort tid har formået at
sætte et solidt aftryk på det danske marked:
“Vi har fået en fantastisk modtagelse og er
overvældede over den tillid vi oplever hos kunder
og samarbejdspartnere. Vores kompetente
medarbejdere har sørget for at EdmoLift allerede
har sat et reelt aftryk på markedet” udtaler Salgschef
Mikael Fernlund. ”Det tætte samarbejde med
kunderne har vist sig at være yderst konstruktivt for
begge parter.”

“Vi sælger ikke bare standardprodukter fra et
katalog - vi løser kundernes udfordringer.” udtaler
Projektleder Søren Vennegaard. “Har vi ikke den
optimale løsning i vores sortiment udarbejder vi en
specialløsning i samarbejde med kunden. Dette sker
ofte i forbindelse med et besøg, hvor vi i fællesskab
afdækker opgaven og finder den bedste løsning
derpå.”

1967
1930’erne og 1940’erne
Grundlæggeren Torbjörn
Edmo vokser op i Ramsele i
en stor familie. Arbejder på
faderens teglværk.

1950’erne Torbjörn Edmo får
ingeniøreksamen.

1930

1950

1977

Translyft begynder
at sælge Torbjörn
Edmos produkter
i Sverige.

1960

Translyft
begynder at
sælge Torbjörn
Edmos
produkter i
Danmark.

1964

1976

Holmens Mekaniska
ophører og Torbjörn
Edmo vælger at starte
egen virksomhed,
Torbjörn Edmo AB.
Virksomheden drives fra
hans kælder.

Salget af løfteborde
går godt og Torbjörn
Edmo erhverver
den nuværende
industriejendom og har
for første gang eget
værksted.

1970

1980
1981

I begyndelsen af 1960’erne

www.edmolift.dk
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Torbjörn Edmo tegner sit første
løftebord, som fremstilles i
nogle eksemplarer og sælges af
hans daværende arbejdsgiver,
Holmens Mekaniska.

Den første
etape af den
nuværende
hovedbygning
opføres.

Blå-orange løfteborde
i Danmark siden 1977!
Salgschef Mikael Fernlund tilføjer: “EdmoLift er
kvalitet, og vi tilbyder rigtig meget værdi for pengene.
Dette kombineret med kompetent og ærlig rådgivning
vil det altid være vigtigt. At vi derudover kan tilbyde
landsdækkende service og lovpligtige eftersyn er også
højt værdsat”.
VORES PERSONALE har et gedigent kendskab til

forstår kundernes behov. En stor del af vores
standardsortiment lagerføres, men vi arbejder også
med avancerede kundetilpasninger, så kunden får
maksimalt udbytte af sit produkt fra EdmoLift.
VIA EN SERVICEAFTALE giver vi dig som kunde alt det

du har brug for når det handler om installation,
forebyggende service samt årlige eftersyn. Vi
leverer det hele gennem en lokalt forankret
serviceorganisation.

DETTE FÅR DU, NÅR DU VÆLGER EDMOLIFT:
RÅDGIVNING. Højt teknisk niveau hos vores personale

som vejleder dig til at finde de bedste løsninger.
INNOVATION. Forskning og udvikling har altid været

centralt for os. Derfor er vores produkter altid et
skridt foran, og vi lancerer nye modeller hvert år.
SPECIALTILPASNINGER. Meget store muligheder for

specialtilpasninger gør, at vi kan imødekomme meget
detaljerede ønsker fra kunden.
RESERVEDELE. Originale reservedele lagerføres og

leveres hurtigt til hele verden.
ERGONOMISK UDFORMNING. Smarte produktions-

løsninger giver bedre effektivitet og friskere
personale.

Mikael Fernlund

MADE IN SCANDINAVIA. Størstedelen af EdmoLifts

produkter produceres og slutmonteres i Sverige.

TAKKET VÆRE VORES brede sortiment finder du alle

produkter til materialehåndtering samme sted. Hos
os får du en hurtig og personlig service med direkte
svar på dine spørgsmål.

UC60 – ELSTYRING. Plug-and-play med almindelige

M12-stik. Lille boks, som kan programmeres efter
kundens behov.
PULVERLAKERING. Stenhård og hårdfør lak, som holder

meget længe ved normal anvendelse. Helt giftfri og
uden frigivelse af skadelige stoffer.

Søren Vennegaard

1994

1989
Virksomheden skifter navn
til EdmoLift AB. Salget
foretages af EdmoLift Sales
AB med Anders Wahlqvist
som direktør.

EdmoLift leverer et
løftebord til OL-indvielsen
i Lillehammer. En stor
globus løftes op af jorden,
og ud fra denne kommer
en masse små trolde.

Den nye serie af
superlave løfteborde
lanceres.

I 1995-96 arbejder 12
personer i produktionen
hos EdmoLift.

2000

Der arbejder nu 100 personer hos
EdmoLift.
En ny serie palleløftere lanceres.

Fabrikken udbygges med en
afdeling for laserskæring.

2015

2002

Ny generation løftevogne i
WP-serien lanceres.

Vores serie af armløftere
præsenteres og patenteres.

1990

1982

2017
2007

2010

1995

2010

2018

Løftevognene i WP-serien
introduceres.

Ny montagehal og anlæg for
pulverlakering.

EdmoLift starter egen afdeling
i Danmark.

1997
Salgsvirksomheden indgår i
EdmoLift AB og Anders Wahlqvist
bliver direktør.
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Velkommen
til vores verden af
innovative løsninger
I OVER 55 ÅR har vi hos EdmoLift forsynet

verden med ergonomiske og effektive
løfteborde. Den højeste kvalitet har altid været
vores styrke. Vi har produceret over 140.000
løfteborde, og af dem er over 100.000 stadig
i drift! Det er vi meget tilfredse med, og når
vi måler, hvor tilfredse kunderne er, får vi en
meget fin bedømmelse – 4,1 på en skala på 5.
VI ARBEJDER målrettet på at øge bredden af

vores poduktprogram. Det gør vi dels ved
at udvikle nye, innovative løsninger - dels
gennem samarbejde med partnere, som
kompletterer vores sortiment. Vores mål er, at
du som kunde skal finde det, du ønsker hos os,
uanset hvordan dit behov ser ud.
VI ER en virksomhed, der tager ansvar for

vores planet. Vi arbejder til stadighed på at
minimere energiforbruget og anvendelsen af
uønskede stoffer. For eksempel installerede vi
et pulverlakanlæg, som ikke forårsager udslip
overhovedet (og som desuden giver en meget
bedre kvalitet i forhold til vådlakering).
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Vi genindvinder varme fra hærdeovne og
laserskærere og er dermed selvforsynende
hvad angår både varme og køling.
VI TAGER HENSYN til mennesker, både

vores egne ansatte, vores kunders
ansatte og mennesker i det omgivende
samfund. EdmoLift har implementeret et
værdigrundlag, som skal være udgangspunktet
for alt vi foretager os. De tre ord, der skal føre
os videre, er Glæde, Engagement og Respekt.
Internt handler det om, at alle skal have
det godt på arbejdet. Eksternt om, at vi skal
være en engageret partner, der viser respekt
for både kunder, leverandører og vores
planet. Det er helt sikkert store ord – men
det vigtigste er, at vi har samme holdning og
arbejder sammen om at nå vores mål. Det har
vi tænkt os at fortsætte med i de næste 55 år!
VELKOMMEN TIL EDMOLIFT – en global

partner i verdensklasse.
Anders Wahlqvist
DIREKTØR, EDMOLIFT AB

”I MERE END 55 ÅR HAR
EDMOLIFT FORSYNET
VERDEN MED ERGONOMISKE
OG EFFEKTIVE LØFTEBORDE.
DEN HØJESTE KVALITET HAR
ALTID VÆRET VORES STYRKE”

www.edmolift.dk
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SMART
LIFTING
SOLUTIONS
EdmoLift er en af verdens største producenter af løfteborde. I mere end 55
år har vi arbejdet med at forbedre kvaliteten og udvikle vores løfteborde,
pallehåndteringsprodukter og andre hjælpemidler til materialehåndtering. Vores
målsætning er at være den mest værdiskabende samarbejdspartner for vores kunder.

Made in Sweden

ARMLØFTER
14

WORK POSITIONERS

LØFTEBORD MED DOBBELTSAKS

PALLEHÅNDTERING

SMART LIFTING SOLUTIONS
EDMOLIFT
t

ERGONOMISK UDFORMNING
Vores mål er at få materialet så tæt på operatørerne, som
muligt. Det giver bedre effektivitet og sundere personale.
Vi har mere end 55 års erfaring med ergonomiske
produktløsninger.

t

INNOVATION
Forskning og udvikling har altid været vigtigt for EdmoLift
- et eksempel herpå er vores unikke armløfter. Andre 		
innovationer er superlave løfteborde og UC60.

t

MADE IN SWEDEN
Størstedelen af EdmoLifts produkter produceres og
monteres i Sverige.

t

SPECIALLØSNINGER
Roterbare platforme, indbyggede vejeceller samt gelænder
og låger er bare nogle få eksempler på specialløsninger.

t

UC60
Unik elstyring, som erstatter 60 tidligere
løsninger. Plug-and-play med almindelige M12-stik.
Kan programmeres efter kundens behov. UC60 er lille
og praktisk og erstatter store elskabe.

t

PULVERLAKERING
Stenhård og slidstærk lak. Holder meget længe ved normal
anvendelse. Helt giftfri og uden frigivelse af skadelige stoffer.

t

VALGFRI FARVE
Alle RAL-farver kan vælges, også NCS-farver.

t

BREDT PRODUKTPROGRAM
Ca. 320 standardprodukter og en mængde tilbehør for at
kunne tilbyde den optimale løsning til hver enkelt kunde.

t

HOLDBARE LØFTEBORDE
Af 140.000 løfteborde fremstillet siden 1964 er omtrent
100.000 stadig i drift.

t

RESERVEDELE
Originale reservedele lagerføres og leveres hurtigt til hele
verden.

t

SERVICEAFTALE
Med en serviceaftale får du altid hurtig og kvalificeret
service på dine maskiner. Regelmæssig vedligehold øger
levetiden og minimere risikoen for driftstop .

LIFTE OG ARBEJDSPLATFORME

RUSTFRI ALTERNATIVER
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55 år har lært os hvordan
god ergonomi forbedrer
produktiviteten.
GENNEMTÆNKT ERGONOMI er ikke kun godt for de

marbejdere der anvender maskinen - det er også
godt for virksomhedens effektivitet og resultater.
– Friske medarbejdere, der er tilfredse med
deres arbejdsmiljø, gør et meget bedre stykke
arbejde. Sygdomme og skader koster også
virksomheden penge i form af medarbejderfraværd,
nedsat produktivitet og udgifter til vikarer siger
Mikael Fernlund, Salgschef Norden hos EdmoLift.
Siden starten af EdmoLift for over 55 år
siden har ergonomiske løsninger været en af
grundpillerne i virksomhedens forretningsidé. De
allerførste løfteborde gjorde arbejdet nemmere for
medarbejderne og mindskede skader og sygdomme,
og siden da er udviklingen fortsat.

Det sparer både på medarbejdernes kræfter samt
tid og penge.
Selv lette løft kan give nedslidning, hvis de gentages
mange gange.
– Flere og flere kunder indser, at der er brug for
hjælpemidler, selv ved lettere løft af eksempelvis
madvarer i en butik eller kontorartikler på et lager.
Her fungerer vores fleksible løftevogne rigtigt godt.
Sverige og Nordeuropa ligger langt fremme når
det gælder ergonomi, men resten af Europa og
verden har nu også øget fokus derpå.
EDMOLIFT ARBEJDER HELE TIDEN på at kunne tilbyde de

bedste og mest effektive ergonomiske løsninger.
– Vores overbevisning er den, at det, der er godt
for medarbejderne, også er godt for produktiviteten!

EDMOLIFTS ARMLØFTER med løft og tilt i samme

enhed giver store ergonomiske fordele og er
meget populær i bilindustrien. Andre eksempler
på hvordan løfteborde kan blive endnu mere
ergonomiske er ved at udstyre platformen med tilt
eller drejeskive.
– Vores opgave er hele tiden at præsentere
materialet så tæt på operatøren som muligt.
Medarbejderne skal udføre så få unødige
bevægelser som muligt.

www.edmolift.dk
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GOD ERGONOMI
u

ØGER PRODUKTIVITETEN

u

GIVER TILFREDSE OG GLADE MEDARBEJDERE

u

MINDSKER SYGEFRAVÆRD

u

GØR DIG TIL EN ATTRAKTIV ARBEJDSGIVER

EDMOLIFT’S UNIKKE ARMLØFTER GIVER
SUVERÆN ARBEJDSSTILLING
Vores unikke armløfter har løft og tilt i samme
enhed og har verdens laveste afstand mellem
gulv og platform i sænket position. Paller
og vogne løftes direkte fra gulvet.

Mikael Fernlund,
Salgschef
Norden
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Specialløsninger
er vores hverdag
FOR AT FÅ OPTIMALT UDBYTTE af en investering

FLERE OG FLERE KUNDER efterspørger

er det ofte nødvendigt med specialløsninger.
Det kan være simple tilpasninger som
en større platform, et specialdesignet
beslag eller et løftebord tilpasset til
begrænsningerne ved virksomhedens
lokaler. I andre tilfælde kræves mere
komplekse løsninger. Uanset opgaven er
EdmoLift klar til at finde den bedste løsning
med henblik på at imødekomme vores
kunders behov.

løsninger, der er specialtilpasset til deres
virksomhed.
Mere end 40 procent af EdmoLifts salg
består af kundetilpassede løsninger.
EdmoLifts produktion med kundetilpassede
løfteborde er i dag en af vores vigtigste
afdelinger.

www.edmolift.dk
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NOGLE EKSEMPLER PÅ SPECIALTILPASNINGER AF
EDMOLIFTS LØFTEBORDE:

u
u
u
u
u
u

t

TILPASSEDE MÅL PÅ PLATFORMEN
FIKSTURER PÅ PLATFORMEN
RULLEBANE
DREJESKIVE
AFRULNINGSSTOP
GELÆNDER OG LÅGER

Konstruktionsafdelingens sværeste opgave indtil videre:
Tre store løfteborde til service af togaksler, der vejede op
til 1,5 tons og var 1,2 meter i diameter. Dels var det meget
store løfteborde, dels skulle et af løftebordene have en
integreret, nedsænket drejeskive.

Innovation er vores
kendetegn
FORSKNING OG UDVIKLING er en højt prioriteret

hos EdmoLift. Mindst 20 procent af
konstruktionsafdelingens tid skal gå til
nyudvikling. Idéerne kommer ofte fra
salgsafdelingerne, som opdager ønsker og
behov på besøg hos kunderne. Kundernes
specielle ønsker er undertiden så gode, at
de bliver til nye produkter eller tilbehør til
standardsortimentet.
– VI HAVDE FOR eksempel en kunde, der ville

vejeceller. Den videreudviklede vi så den
nu er del af vores standardprogram, siger
konstruktionschef Hans Vikström.
– VI HAR LANCERET de første af en

række innovative løfteborde
for intensiv anvendelse, HDL
2000 og HDA 2000, og der
vil komme flere modeller de
kommende år.

Hans Vikström
Konstruktionschef

veje godset på løftebordet.
Vi udviklede en bundramme med indbyggede
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UC60 er hjernen
i EdmoLifts løftebord
UC60

SIMPEL

ØKONOMISK

SPECIALTILPASSET

KAN VIDEREUDVIKLES

Universal Control
som erstatter 60
tidligere elstyringer.

Med et almindeligt
M12 stik kan du
tilslutte stort set
hvad det skal være.
Det er ikke nødvendigt at tilkalde
en elektriker.

Erstatter store
vægskabe eller
elstyringer.

Kan programmeres efter kundens
specifikke behov.

Kan udvides med
nye funktioner efter
køb.

UC60 ER NAVNET på den enhed, der styrer de fleste af

EdmoLifts produkter. UC60 erstatter 60 unikke elstyringer
i en enkelt enhed.
– Vores løsning er unik i branchen, siger Projektleder
Tobias Svensson.
Idéen til UC60 dukkede op i begyndelsen af 2000-tallet,
da kundernes behov krævede forskelligt og avanceret
eludstyr. Det var naturligt at anvende M12 stik med det
store udbud af komponenter der findes på markedet.
– Ved hjælp af plug-and-play-funktionen kan operatøren
nemt tilslutte udstyr uden at skulle kontakte en elektriker.
Det kan være ekstra betjeningsbokse, sensorer eller
andre enheder. Operatøren kan også installere ønskede
funktioner, for eksempel øvre og nedre endestop.
SIDEN 2011 HAR UC60 været standard i EdmoLifts produkter

og erstatter i mange tilfælde store vægskabe eller
elstyringer. UC60 fås i to modeller: Standard og Advanced.
Begge modeller har 15 programpladser til standardiserede
versioner samt et program dedikeret til kundetilpassede
løsninger.

Den avancerede model har flere ind- og udgange og en
opgraderet software, som giver flere programmeringsmuligheder. På denne måde tilgodeser vi behov hos de
kunder, der har stor kompleksitet, når det gælder perifere
enheder.
– Vi tilpasser software og perifere enheder ud fra
kundens behov. Er der et unikt behov, bliver det et
kundeunikt program. Men hvis samme behov viser
sig at være tilbagevendende, tilføjer vi det på en
standardprogramplads.
YDERLIGERE EN PRAKTISK funktion er, at UC60 kommunikerer

med operatøren ved hjælp af en buzzer, som afgiver
signaler ved forskellige funktioner. På denne måde kan
man for eksempel få telefonsupport, når der skal installeres
tilbehør. Mange gange kan kunden således få direkte tips
til, hvad der skal gøres uden at vente på en servicetekniker.

UC60
Smart Lifting Solutions

www.edmolift.dk
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EN STYRING 60 LØSNINGER

UC60 ER RESULTATET
af flere års udviklingsarbejde
på at forenkle tilslutningen af
forskellige enheder til EdmoLifts
produkter. UC60 gør det nemt
at installere tilbehør, hæver
sikkerheden og forenkler service
og fejlfinding.
UC60 er udstyret med M12-stik,
og der fås et stort udbud af
plug-and-play-enheder.

Tobias Svensson
Projektleder
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Jan Eriksson
Kvalitets- og Miljøchef
FR2000
EdmoLift er certificeret i henhold til FR2000
– et integreret administrationssystem til
Kvalitet, Miljø, Arbejdsmiljø, Brandbeskyttelse
og Kompetence.
EcoVadis
EdmoLift får vurderingen EcoVadis Gold Level
for sit arbejde med bæredygtighed i EcoVadis
CSR-analyse (Corporate Social Responsibility).
Tusindvis af virksomheder i hele verden bliver
analyseret, hvoraf ca. 5 procent er Gold Level.

PULVERLAKANLÆG
med helt giftfri farve
og ingen frigivelse af
skadelige stoffer

www.edmolift.dk
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LAVHÆRDENDE
PULVER kræver en
lavere hærdetemperatur eller
forkorter hærdetiden

Bæredygtighed for miljøet
giver bæredygtige løfteborde
Det er helt naturligt at arbejde med miljøet hos
EdmoLift. Stifteren Torbjörn Edmo har altid
været interesseret i nye energiløsninger, både
for at mindske energiforbruget og for at spare
penge. I dag genindvindes varme svarende til
120.000 kWh fra hærdeovnen og laserskæreren.
– Vi har et areal, der svarer til 60
normalvillaer, men anvender kun den mængde
energi, der svarer til 4, siger Kvalitets- og
Miljøchef Jan Eriksson.
DEN STØRSTE MILJØINVESTERING inden for den

seneste tid er pulvelakeringsanlægget som er
helt giftfrit og ikke frigiver nogen skadelige
stoffer. Desuden bliver kvaliteten betydelig
bedre end traditionel vådlakering.
– Pulverlakken er stenhård, hårdfør og har en
høj korrosionsbestandighed.

GENINDVINDING
af 120.000 kWh
fra hærdeovn og
laserskærer til
opvarmning og
afkøling. Potentialet
er ca. 400.000 kWh

EDMOLIFT VAR EN AF de første i Sverige med

lavhærdende pulver, hvilket forkorter
hærdetiden betydeligt og dermed sparer energi.
Næste trin på miljøområdet er at mindske
elforbruget ved hjælp af teknisk elovervågning.
– Vi skal måle og analysere hver proces og
optimere elforbruget ved at starte, stoppe og
bruge stand-by i rette omfang.
ANDRE MILJØMÆSSIGE FORANSTALTNINGER er, at

den bejdsepasta, der før blev anvendt efter
svejsningen af rustfrit stål, er blevet udskiftet til
elektronisk rensning.
– Miljø og økonomi går virkelig hånd i hånd.
Investeringen kan være stor, men når det først
er kommet i gang, bliver pengene hurtigt tjent
ind igen.

ELEKTRONISK
RENSNING efter
svejsning af rustfrit
stål i stedet for
bejdsepasta

OVERVÅGNING for at
optimere elforbruget
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Løfteløsninger
til alle behov
EDMOLIFT HAR MARKEDETS bredeste sortiment

inden for materiale- og pallehåndtering. Vi har
små og store løfteborde, løftebordsvogne, rustfri
løsninger, tilt, pallemagasiner og palleløftere.
– Med den bredde, vi har, kan vi løse stort
set alle kundens behov. Ved tæt dialog med
kunden kan vi måske også finde frem til en
bedre løsning, end den, kunden havde tænkt
sig som udgangspunkt, siger Anders Wahlqvist,
administrerende direktør hos EdmoLift.
KRAVENE ÆNDRER SIG HURTIGT i de forskellige

brancher. Der håndteres ofte store laster inden
for træindustrien, og her passer et løftebord
med horisontal dobbeltsaks godt. Inden for den
klassiske værkstedsindustri handler det snarere
om pallehåndtering, og her er et almindeligt
løftebord med enkeltsaks ofte bedste bud. Man
kan også bruge en armløfter eller en tilt-enhed
for bedre ergonomi.

www.edmolift.dk
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Lægemiddel- og fødevareindustrien samt visse
kemiske stiller store krav til renlighed. Til dem
har vi rustfri løsninger med et design, der er
nemt at rengøre.
EdmoLift udvikler også løsninger til nye
anvendelsesområder som for eksempel handel,
service, distribution og transport.
I ØJEBLIKKET HAR EDMOLIFT ca. 320

standardprodukter samt en mængde tilbehør.
Målet er at udvide sortimentet endnu mere.
– Kunder og forhandlere vil have så få
leverandører som muligt. Derfor satser vi på
at have et helhedsperspektiv og et så bredt
sortiment som muligt. Uanset hvordan behovet
ser ud, kan vi tilbyde en løsning.

LØFTEBORDE

RUSTFRIT TIL KRÆVENDE MILJØER

MODERNE ARBEJDSPLATFORME

ARMLØFTER MED TILT

NEO 30 - BATTERIDREVET
LØFTEMODUL

PALLEMAGASINER

LYFTKAPACITET FRÅN 70 KG-40 TON

ELEKTRISKE TRÆKMASKINER

WORK POSITIONERS

GOSDLIFTE

320 produkter
i 60 lande
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HURTIG HJÆLP
– HVIS DU HAR BRUG FOR DET

B2B SERVICE & SUPPORT
– SVAR INDEN FOR 24 TIMER

NÅR DU KØBER et af EdmoLifts produkter kan du

DE SENESTE ÅR har

Andrea Carvallo, chef for

være sikker på, at du også får hurtig hjælp og
service, når du har brug for det. Vi har et netværk
af servicepartnere i de fleste lande - og selvfølgelig
også i Danmark.

EdmoLift styrket
sin kundesupport
på hovedkontoret i
Härnösand. Vi har
oprettet en særlig gruppe,
B2B Service & Support,
som varetager alle
forespørgsler uanset om
det handler om tilbud,
ordreregistreringer,
reservedele eller noget
andet. Gruppen har sin
egen mailadresse,
b2b@edmolift.se, som alle
medarbejdere har adgang
til.
– Enkle spørgsmål
besvares inden for
24 timer, mens
mere komplicerede
forespørgsler håndtereres
inden for maksimalt 72
timer. Alle får straks en
bekræftelse på, at vi har
modtaget spørgsmålet
af en personlig
kontaktperson, siger

B2B Service & Support.

Målet er, at hjælpen skal findes så tæt på kunderne
som muligt. Mange af vores servicepartnere er også
forhandlere og kan dermed tilbyde hele kæden fra
salg til installation og service.
PÅ DE FLESTE MARKEDER kan vi tilbyde forbyggende

vedligehold og service. En god løsning er at
indgå en serviceaftale, når du køber et produkt
fra EdmoLift. Så er du sikker på at få den bedste
rådgivning og hurtigste service ved akutte fejl. Men
det vigtigste er, at dine maskiner på denne måde
bliver vedligeholdt professionelt og regelmæssigt.
Derved kan mange driftsstop undgåes, og
maskinerne får en betydeligt lægere levetid.
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GRUPPEN ARBEJDER TÆT

sammen sammen for
at sprede og udvide de
interne kompetencer.
Målsætningen er at
alle skal vide mere om
alt. Den nye måde at
arbejde på blev indført
i 2014 og responsen fra
kunderne har været god.
Responstiderne er blevet
forkortet siden den nye
organisation blev indført.
– En god service er ikke
blot godt for kunderne,
men også for os. Det
giver os konstant
værdifulde input til vores
produktudvikling at have
en nær relation til vores
kunder.

HURTIG SERVICE OVER HELE VERDEN
EdmoLift har servicepartnere i de fleste af de omtrent 60 lande, hvor
produkterne sælges og kan dermed tilbyde support til multinationale
selskaber. Mange forhandlere har de mest almindelige reservedele på
lager. Øvrige reservedele leveres hurtigt fra Härnösand til hele verden.

Andrea Carvallo
Chef, B2B Service &
Support

B2B SERVICE &
SUPPORT
u
u

u

u

u

u

tager imod alle typer spørgsmål
kunden får straks en bekræftelse
på, at spørgsmålet er modtaget.
enkle spørgsmål besvares inden
for 24 timer.
kunden får svar inden for
maksimalt 72 timer.
kunden får altid svar fra en
ansvarlig person.
har egen mailadresse:
b2b@edmolift.se.
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TOMAS EDMO,

Søn og delejer
TORBJÖRN EDMO,

Stifter af EdmoLift

www.edmolift.dk
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ET SMART LØFT PÅ ALLE LASTBILER
I 1970'erne var Torbjörn Edmo konstruktionsansvarlig for virksomheden Z-Lyften
i Bispgården. Her udviklede han den revolutionerende hydrauliske løftebagsmæk,
som i dag hedder ZEPRO og i princippet sidder på alle lastbiler verden over.

Opfindsomhed
og kreativitet
EDMOLIFT ER BYGGET på opfindsomhed og kreativitet.

Torbjörn Edmo har altid været opfindsom
og begyndte tidligt at reparere og modificere
maskinerne på farens teglværk. Som ansat på
Holmens Mekaniska i Härnösand blev han senere
interesseret i hydraulik og tegnede sit første
løftebord. Da virksomheden lukkede, besluttede
han sig for at starte i eget regi.
– Egentlig trivedes jeg aldrig som ansat. Jeg
tænkte, at det var bedre at prøve noget selv og
måske fejle end slet ikke at prøve. Det ligger vel
bare til mig.
DET VAR BEGYNDELSEN på en lang og spændende

rejse. 55 år senere er EdmoLift en af verdens
førende producenter af løfteborde og har solgt ca.
140.000 løfteborde i 60 forskellige lande.
MEN DER ER SKET MEGET siden 1964 - og ikke kun

Bispgården og udviklede den hydrauliske
løftebagsmæk (i dag ZEPRO). Modsat normal
aflønning fik han royalties for hver solgt enhed.
– Hos Z-Lyften arbejdede jeg i princippet gratis.
Havde jeg taget timebetaling som konsulent, havde
virksomheden ikke eksisteret i dag. Sådan burde
flere kunne begynde.
OPFINDSOMHEDEN HAR SIDEN fulgt med i hele

EdmoLifts historie, hvor Torbjörn har været den
ledende kraft i udviklingen af nye produkter som
vores superlave løfteborde og armløftere. Han
har også været den drivende kraft i EdmoLifts
miljøarbejde, ikke mindst når det gælder
innovationer for at spare energi.
I 1997 overlod han jobbet som administrerende
direktør til Anders Wahlqvist for at kunne bruge
mere tid på at opfinde og konstruere.
– Det er sjovere end at lede en virksomhed.

hos EdmoLift. I 1970'erne var Torbjörn Edmo
konstruktionsansvarlig for virksomheden Z-Lyften i
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TORBJÖRN EDMO KONSTRUEREDE DE ALLERFØRSTE LØFTEBORDE i begyndelsen af 1960'erne, da han

var ansat hos Holmens Mekaniska i Härnösand. Da virksomheden lukkede, tog han sine
idéer med sig og startede Torbjörn Edmo AB 1964.

EDMOLIFT GUIDE
VÆLG DEN RETTE LØFTELØSNING

www.edmolift.dk

HVAD ER ET LØFTEBORD?

I sin enkleste form er et løftebord en platform, der kan hæves og sænkes
til den ønskede højde. Løftebordene kan placeres direkte på gulvet eller
installeres i en grube. For at gøre løftebordene mere mobile, fås tilbehør
som truck- og hjulbundrammer.

DE GRUNDLIGGENDE DELE PÅ ET LØFTEBORD
Bundramme
Bundrammen støtter resten af løftebordet og udgør underlaget for det
nedre hjulpar. Den ene side på saksen sidder forankret i bundrammens
bagkant i de såkaldte fastlejer.
Saks
Saksene støtter platformen og giver den sin lodrette bevægelse. De to
saksedele er forbundet af en gennemgående aksel. Saksene sidder fast i
platformens og bundrammens bagkant.
Platformen
Platformens størrelse kan variere så længe den er kompatibel med
bundramme og saks. Den kan være større, men ikke mindre, end længden
og bredde af henholdsvis saks og bundramme. Platformen kan udstyres
med forskelligt tilbehør såsom rullebane, drejeskive, tilt eller fiksturer, der
tilpasser løftebordet den tiltænkte anvendelse.
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FORDELE FOR VIRKSOMHEDEN
MED LØFTEBORDE FRA EDMOLIFT
Der er et konstant behov for materialehåndtering. Ved brug
af løfteborde kan produktiviteten øges og arbejdsskader
reduceres.

Både tunge løft og lette repetitive løft risikerer at give
ryg- og slidskader. Løfteborde er en ideel løsning til løft og
positionering af materialer.

FORDELE VED LØFTEBORDE FRA EDMOLIFT
ERGONOMI

TRINLØS JUSTERING

ALSIDIGT

En ergonomisk korrekt arbejdsplads øger
produktiviteten og reducerer omkostninger
til personale, der skades på arbejdet og
omkostninger til at oplære nyt personale.
Risikoen for bureaukratiske sanktioner, fordi
virksomheden ikke følger reglerne, reduceres.

Et løftebord kan hæves eller sænkes trinløst
til det ønskede niveau. Niveauet bibeholdes
ved strømafbrydelser.

Et løftebord kan suppleres med en mængde
tilbehør, såsom rullebaner, tilt, svejseborde
eller specialtilpassede fiksturer.

PROGRAMMERBAR
BEVÆGELSE

MOBILITET

HØJ LØFTEHØJDE

Løftebordene kan forsynes med tilbehør
for at øge anvendelsesområdet.
Hjulbundrammen gør løftebordet
umiddelbart flytbart, og ved adgang
til pallevogn eller truck anvendes
truckunderstøtning.

Løfteborde kan placeres på gulvet eller
i en grube for at opnå det rette niveau.
Der findes superlave løfteborde, som gør
lastning/aflæsning af pallevogne muligt
direkte fra gulvniveau (U-bord) eller ved
hjælp af en rampe (superlave løfteborde
med rektangulære platforme). Ved høje
løftehøjder anvendes vertikale dobbelteller tripelsakse.

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

STABIL PLATFORM

OMKOSTNINGSEFFEKTIVT

Løfteborde er robuste og konstrueret med
henblik på mange års anvendelse i tung
industri med et minimum af vedligehold.

Til forskel fra traverser, kraner og
manipulatorer har løftebordene en stabil
platform til at hæve og sænke materiale.
Risikoen for at tabe godset er meget mindre.
Godset kommer heller aldrig i svingning med
risiko for at forårsage skader på omgivelser
og personale.

Den økonomiske levetid på et løftebord er
ved normal anvendelse mindst 10 år.

Løftebordets bevægelse kan programmeres
og integreres i kundetilpassede systemer.

Eksempel:
Investering:
DKK 25.000
Beregnet afskrivning:
10 år
Beregnede omkostninger/år: DKK 2.500
Med en timeløn på DKK 250/time er det
nødvendigt med en øget effektivitet på 2,5
minutter pr. arbejdsdag på 8 timer for at kunne
tjene investeringen hjem.
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EDMOLIFT
LØFTEBORDSMODELLER
Løfteborde med enkeltsaks
Vores største produktgruppe er de kraftige og alsidige løfteborde. Vores løfteborde
med enkeltsaks fås i mange forskellige udførsler og er fleksible, stabile og ergonomisk
gennemtænkte. Ofte anvendes løftebordet som hjælpemiddel til materialehåndtering direkte
på gulvet eller som et rampebord. Med et bredt udvalg af modeller med løftekapacitet fra
500-10.000 kg har vi et løftebord til alle behov. Samtlige modeller i T-serien kan tilpasses
til slutbrugerens specifikke ønsker. Løftebordene kan fås i forskellige farver og udstyres med
forskelligt tilbehør så det opfylder kundens behov og ønsker. De fleste modeller kan også
leveres som Heavy Duty beregnet til intensiv drift. Funktionaliteten kan udvides ved hjælp af
forskelligt tilbehør, for eksempel hjulbundramme, lastklap, rækværk, rullebaner og drejeskiver.
Tænk over, hvordan løftebordet skal anvendes, inden du vælger model.

Superlave løfteborde
Løfteborde, der har så lav en
byggehøjde, at montage i grube kan
undgås. Løftebordet stilles direkte
på gulvet og hæves til arbejdshøjde.
Med en rampe (ekstraudstyr) er
det muligt at køre en pallevogn
op på løftebordet, hvilket giver
stor fleksibilitet. Med en E- eller
U-formet platform kan en palle
nemt løftes på med en pallevogn
uden rampe. Løftebordet styres med
en betjeningsboks tilsluttet det
fritstående hydraulikaggregatet.

Armløfter
Horisontale løfteborde med
dobbeltsaks
Horisontale løfteborde med
dobbeltsaks består af to mekanisk
synkroniserede sakse, som gør det
muligt at løfte tungt og langt gods.

Vertikale løfteborde med
dobbelt-, tripel- og quattro
sakse
Vertikale løfteborde er opbygget
af to, tre eller fire sakse oven på
hinanden. Praktiske, når gods skal
løftes højt.

90°
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Løftebordsvogne

Palleløfter

Tilt

Svenskproducerede løftebordvogne
og arbejdsborde med kapacitet op
til 1.000 kg.

Palleløfteren har fri adgang fra tre
sider, hvilket giver en overlegen
adgang til godset.

EdmoLift tilbyder et komplet
program at tilt med mange
muligheder. Montage på løftebord
eller som fritstående enhed uden
løftefunktion.

Armløfteren med både løft og tilt gør
det nemt at positionere godset i den
bedste og mest bekvemme stilling.
Armløfteren er det bedste valg, når
det gælder arbejde med komponenter
på paller, i kasser eller kurve. Både
løfte- og vippebevægelsen er
indbygget i konstruktionen, hvilket
gør armløfteren til en økonomisk
attraktiv løsning når arbejdet kræver
både løfte- og tiltfunktioner.

Flere EdmoLiftprodukter
EdmoLift har mange
andre produkter
for løft som vises
senere i kataloget:
Løftevogne (Work
Positioners),
Pallemagasiner,
Vareelevatorer,
Arbejdsplatforme
og Elektriske
Trækmaskiner.

LØFTEBORD - DET RETTE VALG
FOR MINIMERET SKADERISIKO
Manuelle løft kan ofte resultere i træthed eller skader på ryg og skuldre hos operatøren.
Med et korrekt placeret løftebord kan skadelige løft undgås.

TJEKLISTE FOR EFFEKTIV MATERIALEHÅNDTERING
HÅNDTERING AF MATERIALE
IND OG UD AF MASKINEN
Håndtering af materiale ind og ud
af en maskine er en proces, der ofte
kræver mange løft og positioneringer
af arbejdsemnet. Løftene kan let blive
en tidsrøver i produktionen. Manuelle
løft kan desuden resultere i træthed
og skader på ryg og skuldre hos
operatøren. Ud over de personlige
lidelser koster de også virksomheden
penge i form af for sygemeldinger og
løn til vikarer.
Ved uforsigtig håndtering kan løft
resultere i skader på materialet.
Et løftebord placeret ved maskinen
gør, at skadelig løft kan undgås.

HÅNDTERING AF LANGT
GODS

Langt gods er besværligt at
håndtere og giver en øget risiko
for at skade medarbejdere, som
befinder sig i nærheden. Godset
kan skabe problemer ved flytninger,
positionering og opbevaring. Det
gælder også, hvis godset ikke er
tungt. Et horisontalt løftebord med
dobbeltsaks kan håndtere selv de
længste materialer enkelt og sikkert.

LASTNING OG LOSNING
AF PALLER

Det er ofte trættende at bøje, løfte
og strække sig, og det resulterer let
i belastningsskader på ryg, nakke og
skuldre.
Hvis man anvender et løftebord
ved lastning og losning af gods
på paller, kan man undgå mange
skadelige arbejdsstillinger. Operatøren
justerer løftebordet efter behov. Med
en drejeskive på løftebordet kan
operatøren rotere pallen, så godset
placeres bedst muligt.

LASTNING OG LOSNING
AF GODS I GITTERBURE

Håndtering af gods i bure kan
resultere i samme belastningsskader
som arbejdet med paller. Arbejdet
er ofte monotont, hvilket øger
risikoen for nedslidning. Ved at
anvende et løftebord, som både
løfter og tilter, kan operatøren nå
godset på en ergonomisk måde.
EdmoLifts armløftere er udviklet for
at give operatøren den bedst mulige
ergonomi.

MONTAGEPLADS

Mange montageoperationer
indebærer lette komponenter men
mange repetitioner. Et eksempel på
det er elektronikindustrien. Montøren
skal måske bøje og strække sig for at
komme til og kunne se ved montagen.
Mange repetitioner og ubekvemme
arbejdsstillinger kan give slidskader.
Med en højdejusterbar arbejdsplads,
hvor arbejdsemnet altid befinder sig i
den rette position, minimeres risikoen
for skader.

TRANSPORT AF GODS

Hvis der anvendes vogne til at
transportere gods til eller mellem
arbejdspladser, kræves det ofte, at
godset løftes op til arbejdspladsen,
maskinen og/eller ned fra hylder på
materialelageret. Disse løft kan både
resultere i skader på materiale og
gods samt slidskader hos personalet.
Ved at anvende en løftevogn, der
kombinerer løftefunktionen med
hjulbåren transport, kan sådanne
skader i høj grad reduceres.

HÅNDTERING AF
OMFANGSRIGT GODS

Ved manuel håndtering af
omfangsrigt gods kræves ofte to
personer, der arbejder i akavede
arbejdsstillinger. Med et løftebord
kan en person klare jobbet samtidig
med, at risikoen for løfteskader
formindskes.

ADGANG VED HØJE HØJDER
Der er altid risiko for ulykker, når
mennesker klatrer op på stiger og
stilladser for at male, svejse eller
udføre montageopgaver. Risikoen
for selv at falde eller at tabe værktøj
ned på andre personer er høj. Et
løftebord transporterer sikkert og
effektivt både personer og værktøj
til den ønskede højde. Løftebordene
skal i disse tilfælde udstyres med
sikkerhedsudstyr og bygges specifikt
for medkørende operatør.
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SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE LØFTEBORD
		

EDMOLIFT HAR LØFTEBORDE TIL ALLE
FORHOLD
Løfteborde anvendes til mange opgaver og det er svært at producere et
løftebord i standardudførelse for alle typer anvendelse. EdmoLift har et
meget bredt udvalg af løfteborde og tilbehør, som gør, at man kan finde
kombinationer, der passer til de fleste forhold.
Løftebordene er i standardudførelsen udstyret til en god og lang
anvendelse i ”normal“ drift. Ved intensiv anvendelse med høj belastning,
høj hastighed og måske i flere arbejdsskift skal løftebordet dimensioneres
derefter og udstyres efter Heavy Duty specifikationer. Løftebordenes
eludstyr leveres som standard i beskyttelsesklasse IP54. Løfteborde
der betrædes af operatører skal forsynes med skridsikring i henhold til
gældende sikkerhedsnormer.

Typebetegnelser og løftekapacitet
Typebetegnelser og løftekapacitet hos et EdmoLiftløftebord gælder i henhold til følgende eksempel:
u Enkeltsaks TL 2000 = Maks. last 2.000 kg fordelt last
u Vertikal dobbeltsaks TLD 2000 = Maks. last 2.000 kg fordelt 		
last, dobbelt løftehøjde
u Horisontal dobbeltsaks TLH 2000 = Maks. last 2.000 kg fordelt 		
last, dobbelt længde på platformen
u Ved intensiv anvendelse udstyres løftebordet med HD
u EdmoLifts løfteborde opfylder alle sikkerhedsbestemmelser for 		
løfteborde i Europa:
- EN 1570-1-standarden
- Maskindirektivet
- Lavspændingsdirektivet

Maksimal last = Jævnt fordelt last

- EMC-direktivet
- Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner - Del 1: 		
Generelle krav, EN 60204-1
u Løftebordenes eludstyr leveres som standard i beskyttelsesklasse
IP54. Løfteborde, der betrædes af personer skal udstyres med 		
skridsikring som for eksempel tåreplade, i henhold til gældende 		
sikkerhedsnormer.
CE-mærket på EdmoLifts produkter angiver, at produkterne
er i overensstemmelse med relevante EU-direktiver.

VIGTIGE ASPEKTER VED VALG AF
LØFTEMODEL OG UDFØRSEL
Her er forudsætningerne,
som du skal tage hensyn til
ved valg af løftebord.
BELASTNING
Maksimal last, vægtfordeling, stød
og slag, vrid- eller sidebelastning,
punktbelastning, fordelt last,
overkørsel med gaffeltruck eller
lastbil, bevægelsesretning af last på
rullebaner.

INTENSITET
Hastighed, hvor ofte løftebordet
skal bruges, hvor mange intervaller,
hvor mange løftebevægelser/år,
kørsel med automatik i systemet.

PRÆCISION
Stop af løftebordet i faste
positioner. Skal løftebordet kunne
stå i nøjagtig position i lang tid?

Heavy Duty udrustning til intensiv
anvendelse
Løftebordene er som standard designet til lang og sikker anvendelse
ved normal drift. Ved intensiv anvendelse med høj belastning,
høj høstighed og flere arbejdsskift kan det være nødvendigt at
løftebordet dimensioneres derefter og udstyres efter HD
(Heavy-Duty).

MILJØ
Udendørsmontering, montering
i grube, fugt, kulde, støv, varme,
kemikalier, myndighedskrav

SIKKERHED
Eksplosionsfare, nødsænk,
skridsikring, væltefare,
manøvrering, klemmefare

ERGONOMI
Kan tilbehør yderligere forbedre
arbejdspladsen, f.eks. tilt eller en
platform med drejeskive?
Løftebord udstyret med rækværk,
låge, lastklap og beskyttelsesnet
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GRUBETEGNING OG OVERFLADEBEHANDLING
INSTALLATION AF LØFTEBORD I GRUBE
Ved grubemontage af
et løftebord skal gruben
konstrueres i henhold til skitsen
til højre.
B = Platformens bredde
L = Platformens længde
H = Løftebordets laveste højde.
Grubens bæreevne skal mindst
opfylde beton klassificering C12/15.
Løfteborde i udendørs
miljøer skal om muligt have
hydraulikaggregatet placeret
fritstående, beskyttet eller
indendørs.

1. Rør til indkommende
ledninger, 100 mm i diameter.
Løftebordets faste side, B1,
placeres mod denne kant.
2. Drænhul efter behov. Denne
tredjedel i midten af gruben bør
være 80 mm dybere end H.
3. L-profil 100 x 100, som
forstærker grubens kanter.

Obs: Grubetegningen er ikke
gældende for superlave løfteborde.

Løftebordets faste side, B1

TILBEHØR VED PLACERING I GRUBE
Når et løftebord skal installeres
i grube, anbefaler vi følgende
tilvalg:
• Øvre endestop (side 69)
• Løfteøjer (side 69)

• Bundstøtter (side 70)
• Fritstående hydraulikaggregat
(side 70). Hvis ikke dette er
muligt anbefales alternativt
inspektionsluge i platformen
(side 69).

• Hvis løftebordet skal placeres i
særligt udsatte eller barske miljøer,
anbefaler vi overfladebehandling
med korrosionsklasse C4.

OVERFLADEBEHANDLING, DER BESKYTTER DIT LØFTEBORD
EdmoLifts produkter kan leveres i forskellige RAL-farver og
udførelser. De fleste af vores produkter pulverlakeres med en
base af polyuretan, der giver en stærk overflade med god slid- og
korrosionsbestandighed.

VALGFRI RAL-FARVE

KORROSIONSBESKYTTELSE

Ud over EdmoLifts standardfarver
kan vil tilbyde alle RAL-farver.

Ved anvendelse af en grunder
kan vi tilbyde pulverlakering i
korrosionsklasse C4 i henhold til
normen EN ISO 12944-6. Som
standard har EdmoLifts produkter
korrosionsklasse C3. I forhold
til korrosionsbeskyttelse ved
galvanisering er pulverlakering
mere miljøvenligt er oftest pænere.
Derudover er pulverlakering
billigere og vil have en kortere
leveringstid. Hvis varmgalvanisering
ønskes, kan vi også tilbyde dette.

SKRIDSIKRING MED
STRUKTURMALING
Hvis platformen pulverlakeres
med strukturlak, får den en
sandpapirslignende overflade, som
giver en meget god skridsikring.

EdmoLifts standardfarver er Orange RAL 2010, blå RAL 5002, grå RAL 7024 og sort
RAL 9005. Derudover kan EdmoLift tilbyde over 200 RAL-farver. Med tilvalg af
strukturlak får man en meget skridsikker overflade.

En pulverlakeret overflade bliver slidstærk og giver en meget god korrosionbeskyttelse.
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UC60 – PLUG AND PLAY

KOMPAKT OG ENKEL ELSTYRING MED
PLUG-AND-PLAY FUNKTION
Vores løfteborde er udstyret med den unikke og egenudviklede elstyring
UC60. Det giver den store fordel, at du nemt kan eftermontere forskelligt
tilbehør.
UC60 har M12-stik og med den indbyggede plug-and-play-funktion kan
operatøren selv, uden at kontakte en elektriker, tilslutte en stor mængde
tilbehør. Nogle eksempler på tilbehør er ekstra betjeningsbokse, sensorer og
forlængerkabler.
Ved installation af tilbehør bekræfter kontrolenhedens indbyggede buzzer,
at installationen er gennemført. Ved eventuelle problemer er det muligt
at få telefonsupport, da en tekniker fra EdmoLift kan høre, hvordan
problemet skal afhjælpes.

NORMER

EKSEMPEL PÅ TILSLUTNINGER

UC60 opfylder følgende normer:
EN 61000-6-2
EN 61000 61000-6:2007 EMC
2014/30/EU
EN 60204-1
EN ISO 13850:2007

(Standard løftebord)
X0 Betjeningsboks
X1 Ventil på aggregat / ved cylinder
X2 N/A
X3 Endestop
X4 Mellemstop
X5 N/A
X6 Sikkerhedskantliste og
sænkeventil

TEKNISK BESKRIVELSE
Standard driftsspændinger:
1-faset 230 V AC 3-faset 230 V AC
3-faset 400 V AC, 3-faset 500 V AC
Stabiliseret 24 V DC 60 VA transformator
IP-klassificering:
IP54, M12-tilslutninger IP67
Mål el-kasse:
L: 270 x H: 85 x B: 135 mm
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UC60
Smart Lifting Solutions
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SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR LØFTEBORD

EDMOLIFT OPFYLDER ALLE
SIKKERHEDSKRAV I EUROPA
EdmoLifts løfteborde og palleløftere opfylder
den europæiske standard EN 1570-1, der angiver
sikkerhedskravene til løfteborde. CE-mærket på
EdmoLifts produkter angiver, at produkterne er i
overensstemmelse med relevante EU-direktiver.
Løftebordene er som standard bygget for
3x400V forsyningsspænding. 24 V lavspænding
anvendes på betjeningsbokse, ventilspoler og for
kontakterne i sikkerhedskantlisten.

Indbygget sikkerhedsfunktion i
sikkerhedskantlisten.

I

II

1/1

l

1/3

1/2

B

Hvis sikkerhedskantlisten aktiveres ved sænk
stopper løftebordet straks. For at fortsætte sænk
skal forhindringen fjernes og bordet resettes ved
at trykke på op-knappen.
Standard løfteborde leveres altid med
“dødemandsbetjening”. Det indebærer, at
løftebordet straks standser, når op- eller
nedknappen slippes. Betjeningsboksen er altid
udstyret med et nødstop.
Installatør og arbejdsgiver skal ved installationen
af løfteudstyret sørge for, at der ikke er klemfare
mod bygningsdele eller øvrige installationer.

III

B

1/1
L

B/2

lll

ll

1/3

1/2
L/2

L

Løftebordenes og palleløfternes angivne løftekapacitet forudsætter en
jævnt fordelt last.
TSL: For maksimal kapacitet må godsets tyngdepunkt maksimalt placeres
600 mm fra søjlen.

INTERN KONTROL AF ARBEJDSPLADSENS SIKKERHED
Arbejdsgiveren er ansvarlig
for at udstyret anvendes af
kompetent personale, og at
kontrol og vedligeholdelse
af løfteudstyret udføres i
fornødent omfang.
Kontrol og vedligeholdelse skal
udføres i henhold til gældende
lokale regler og forordninger
som udstedes af eksempelvis
Arbejdstilsynet. Desuden skal
følgende overholdes:
1. Maksimumlast på løfteudstyr
må ikke overskrides. Lasten skal
fikseres, så den ikke kan komme i
bevægelse.
MAKS. LAST = JÆVNT FORDELT LAST!
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2. Funktionen på
sikkerhedskantlisterne og
sikkerhedsafstandene omkring
udstyret skal kontrolleres og
overholdes.
3. Alle advarselsskilte skal holdes
synlige og intakte.
4. Eventuelle belastningsskader skal
kontrolleres.
5. Kabler og slanger skal
kontrolleres og vedligeholdes.
6. Olielækage og eventuel
viderespredning skal kontrolleres.
Smør bevægelige dele som
påkrævet.
7. Løfteborde og palleløftere skal
rengøres og ryddes.

8. Hovedafbryderen skal være
tilgængelig for behørigt personale.
Løfteudstyret må ikke kunne
anvendes af uautoriseret personale.
9. Platformen skal være forsynet
med rullestop ved transport af
hjulbåren last eller last, der kan
komme i bevægelse.
10. Løfteborde der betrædes
af personer skal udstyres med
skridsikker belægning som fx
tåreplade.
11. Tilt skal være forsynet med
modhold, fiksturer eller lignende
løsninger for sikring af lasten.

12. Hvis personer betræder
eller kører med løftebordet
skal der monteres nødvendigt
sikkerhedsudstyr derfor. Dette
er ikke inkluderet på standard
EdmoLift løfteborde.
13. Personbefordring må kun
foregå med et dertil beregnet
løftebord – se bordets skiltning.
14. Placer aldrig hænder, fødder
og andre legemsdele under
platformen.

LASTFAKTORER FOR EDMOLIFT-LØFTEBORDE
DYNAMISK FAKTOR

HORISONTAL LASTKOEFFICIENT
(i % af mærkelast)

LEVETID B Mindste antal
løftecyklusser ved maksimum
last (x 103 )

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE
(INFORMATIVT)

1

1,4

10 %

128

Løftebord til alment brug.

2

1,1

2,5 %

8

Løfteborde med klart defineret last og
hvor ydre påvirkninger kan udelukkes. For
højdejustering uden regelmæssige sidevejs
belastninger.

3

1,2

5,0 %

32

Løfteborde for anvendelse ved manuelt
arbejde, fx løft af et emne til korrekt
arbejdshøjde.

4

1,3

10 %

128

Løfteborde, der er beregnet til overkørsel
af f.eks. gaffeltrucks eller elstablere med en
maksimal bremsekraft på 10 %. Løfteborde
med udrevne rullebaner.

5

1,4

10 %

512

Løfteborde, der er beregnet til et højt antal
løftecyklusser.

CE-MÆRKNING
Alle maskiner skal være forsynet med
fuldt læsbar og holdbar mærkning,
der indeholder følgende oplysninger
som minimum:
- CE-mærke eller producentens
erklæring
- Serienummer og typebetegnelse
- Fremstillingsår
- IP-klasse
- Kategori
Fortrinsvis anvendes EdmoLifts
standardmaskinskilte. De fremstilles
individuelt for hver maskine. Hvis
maskinen er fremstillet til anvendelse
i potentielt eksplosive miljøer (EX),
skal dette også angives på maskinen.
Maskinen bliver desuden forsynet
med alle oplysninger, der er relevante
for pågældende maskintype, og som
er nødvendige for, at den skal kunne
anvendes på sikker vis.

INDLEDNING
Brugsanvisningerne giver
fuldstændige oplysninger om
produkterne, deres installation,
drift og vedligeholdelse samt
sikkerhedsaspekter for installation,
anvendelse og afmontering.
Anvisningerne skrives på
EdmoLifts standardpapir i henhold
til anvisningerne nedenfor.
Generelt vedlægges en håndbog,
som kompletteres efter behov.
Behørig underskrivelse af
EU-overensstemmelseserklæringen
afgør, om håndbogen med eventuelle
kompletteringer er tilstrækkelig
eller ej. Ved udarbejdelse af
nye anvisninger, som bygger på
standardprodukterne, kontaktes
afdelingen Sales Support for
anvisninger.

GENEREL BRUGSANVISNING
Produkterne beskrives i det omfang,
der anses væsentligt for anvendelse,
installation, vedligehold og service.
Beskrivelserne inkluderer billeder i det
omfang, det er muligt. Anvisningerne
angiver også, hvordan maskinen
må anvendes med den tilføjelse, at
al anden anvendelse ikke er tilladt
uden EdmoLifts tilladelse. Endvidere
påpeges det, at modificeringer uden
tilladelse ikke er tilladt.

GENERELT
EU-overensstemmelseserklæringen
gælder for maskiner, dels
til større maskiner samt til
sikkerhedskomponenter.
Erklæringen er på samme sprog
som brugsanvisningen og ledsages

A

Hvis løftebordet overkøres eller det indgår i et automatisk håndteringsanlæg skal de horisontale lastkoefficienter verificeres. Som følge
heraf kan det være nødvenigt at anvende højere koefficenter end angivet i tabellen.
A

Mindste antal løftecyklusser skal tilpasses af producenten i henhold til formålet med løftebordets anvendelse.

B

Ved anvendelse (antal løftecyklusser) i henhold til løftekategorierne er løftebordets levetid generelt 10 år. Dette forudsætter at der
der foretages vedligeholdelse i henhold til producentens anvisninger.
EN 1570-1 er oversat fra engelsk. EdmoLift tager forbehold for eventuelle oversættelsesfejl.

af en oversættelse til det sprog, der
anvendes i det land, hvor maskinen
vil blive anvendt. EU-erklæringen er
enten maskinskrevet eller håndskrevet
med blokbogstaver. Vedlagt
under denne fane er EdmoLifts
standardblanket og fuldmagt for
underskrivere af EU-erklæringen eller
producentens erklæring.

PRODUCENTENS
ERKLÆRING
Hvis maskinen skal indgå som en del
af en større maskine eller et anlæg,
eller hvis den ikke leveres komplet
og f.eks. mangler styring, aggregat
eller platform, udfærdiges i stedet
for EU overensstemmelseserklæring
en 2B erklæring for delmaskiner. Det
betyder at maskinen ikke må tages i
anvendelse før den maskine hvori den
indgår er erklæret i overensstemmelse
med fx maskindirektivet.
Maskinskiltene må ikke forsynes med
CE-mærke.

EN 1570-1
EdmoLift løftebordene er
konstrueret og fremstillet til
at være sikre, pålidelige og
slidstærke arbejdsredskaber. I sin
grundudførelse opfylder EdmoLiftløfteborde grundkravene i henhold
til løftebordsstandarden EN
1570-1. Denne standard angiver
sikkerhedskravene til løfteborde,
der betjener maksimalt to faste
niveauer. Løftebordene må anvendes
til løft/sænk af gods og evt. have
en medkørende operatør. Det
forudsættes at løftebordet betjenes
af uddannede personer.

I henhold til løftebordsnormen
EN 1570-1 kan følgende punkter
ofte have ekstra interesse ved
udarbejdelse af et projekt. afhængigt
af løftebordets anvendelse kan andre
punkter end nedenstående også
fordre ekstra tiltag i konstruktionen
og anvendelsen deraf:
5.1.2.4 De dynamiske kræfter, der
skal anvendes til dimensionering af
løftebordet skal mindst udgøres af:
• den samlede lodrette last (denne
omfatter mærkelast og egenvægten
af konstruktionens bevægelige dele)
øget med den dynamisk faktor for
kategorien i følge Tabel 2 samt
• den horisontale lastkoefficient
ifølge Tabel 2. Denne skal påvirke
platformen i den retning der giver de
største belastninger.
- Hvis løftebordets design og
anvendelser udelukker sidevejs
belastninger, behøver den horisontale
lastkoefficient ikke at komme i
betragtning i disse retninger.
5.1.2.5 Hvis platformen skal
betrædes af operatører, antages
vægten af hver person at være 80 kg
fordelt på en overflade på 0,2 x 0,2
m pr. person. Personer skal beregnes
med 0,5 mellem dem i den position
der resulterer i de største belastninger
på konstruktionen.
5.1.2.7.1 Hvis løftebordet
ikke er konstrueret til en særlig
lastkombination, skal det være
konstrueret til generelle laster
i henhold til grundkravene i
løftebordsstandarden EN 1570-1:
• 100 % af mærkelasten jævnt fordelt
over hele platformen.

• 50% af mærkelasten jævnt fordelt
over halvdelen af platformens
længde.
• 33% af mærkelasten jævnt fordelt
over halvdelen af platformens bredde.
5.1.2.7.2 Når løftebordet er designet
til en specifik lastsituation, skal der
være et skilt eller en anvisning på
løftebordet, der er tydeligt læsbart
fra betjeningsstedet, som indikerer
den beregnede lastfordeling.
5.1.3 Stabilitetsberegning
5.1.3.1 Løfteborde skal være stabile
(dvs. ikke kunne vælte) under alle
driftsforhold og lastsituationer.
Normerne og tabel er oversatte.
EdmoLift tager forbehold for
eventuelle oversættelsesfejl.
Maksimalt tilladt sideværts
belastning:
2,5-10 % af mærkelasten anbragt på
platformskanten.
Den sideværts belastning opstår
for eksempel ved, at man trykker
mod løftebordet eller lasten med
håndværktøj eller ved, at man
tager et værktøj eller en maskindel
på platformen. Hvis den sideværts
belastning anbringes mod lasten øges
vælterisikoen. I ingen af tilfældene
må farlig tipning eller nedbøjning
opstå, når løftebordet anvendes i
henhold til producentens anvisninger.
Den sideværts belastning varierer i
henhold til ovenstående tabel.
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ERGONOMISKE LØFTEVOGNE
TIL PRODUKTION,
KONTOR OG HANDEL
Med vores ergonomiske løftevogne undgås tunge og opslidende løft. Derved minimeres risikoen for
arbejdsskader forårsaget af gentagne løft, transport og håndtering af tunge genstande.

environmental friendly lifting solutions

EDMOLIFT WP LØFTEVOGNE
MED EN KAPACITET PÅ OP TIL 300 KG
Work Positioners gør løft og godstransport nemmere i de fleste brancher.
Vores løftevogne fås i mange udformninger og med et bredt udvalg af
tilbehør, som kan tilpasses efter dine ønsker. Løftevogne i rustfrit stål samt
WP by EdmoLift kan specialtilpasses til dine specifikke behov.

WP ONE – OP TIL 70 KG
WP ONE udmærker sig med sine uovertrufne manøvreringsegenskaber, den
intuitive kontrolenhed og sin lave pris.

WP BY EDMOLIFT – OP TIL 200 KG
Løftevognene i WP by EdmoLift serien håndterer effektivt byrder op til 200
kg og er designede med den bedste ergonomi og fleksibilitet for øje. WP
By EdmoLift udmærker sig med sine alsidige tilpasningsmuligheder, det
robuste design og en uovertruffen betjening.

RUSTFRI – OP TIL 300 KG
Løftevognene i den rustfri serie håndterer effektivt byrder op til 300 kg og
er designede med den bedste ergonomi og fleksibilitet for øje.
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LØFTELØSNINGER FRA
EDMOLIFT

environmental friendly lifting solutions

PALLET BUDDY AUTOMATISK PALLEMAGASIN
PALLET BUDDY er et fuldautomatisk pallemagasin til op- og
nedstabling af paller. Du kan stable og nedstable en palle ad
gangen på en effektiv og sikker måde fra gulvniveau. PALLET
BUDDY kan også anvendes til pallehåndtering i fryserum med
temperaturer ned til –25 °C (ekstraudstyr).

AIR – MOBIL ARBEJDSPLATFORM

environmental friendly lifting solutions

AIR er en kompakt og mobil arbejdsplatform i et moderne design.
AIR er nem at anvende, den kører nemt og passerer nemt gennem en
almindelig døråbning. Arbejdsplatformen kommer nemt ind på trange
pladser og løfter en person med værktøj og last, så der kan nås en
maksimal arbejdshøjde på 6 meter.

ELEKTRISKE TRÆKMASKINER
Med elektriske trækmaskiner kan tunge byrder transporteres
enkelt og sikkert på ergonomisk vis. En elektrisk trækmaskine kan
flytte det meste, der står på hjul. Fra rullebure, affaldsbeholdere
på hjul, kundevogne og sygehussenge til flytrapper, løfteborde på
hjulbundrammer og meget mere.
environmental friendly lifting solutions

VARELIFT TIL INDENDØRS OG UDENDØRS BRUG
EdmoLifts varelifte anvendes til at nå forskellige etager eller
mezzaniner på op til 10 meter. Vareliften har en kraftig konstruktion
med høj løftehøjde og lav byggehøjde, hvilket gør at den ikke behøver
at blive placeret i en grube.
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ET RIGTIGT STORT LØFTEBORD FRA 1970'ERNE. Siden da har EdmoLift videreudviklet teknikken

for at løfte højt med vertikale dobbelt-, tripel- og quattrosakse, som kan nå helt op i 8 meters
højde.

Smart Lifting Solutions

PRODUKTER

EDMOLIFT

Smarte løfteborde i bedste EdmoLift kvalitet
LØFTEBORDE TIL ALLE FORMÅL OG OMFATTENDE TILBEHØRSPROGRAM

Håndtering af motordele hos en europæisk bilproducent.

Løfteborde er kernen i EdmoLift. Det
hele begyndte med et løftebord med
enkeltsaks i 1964, og siden da har
vi udviklet løfteborde, der dækker
de fleste behov. Her finder du for
eksempel horisontale dobbeltsakse
til lang og tung last, vertikale sakse
til høje løft, superlave løfteborde
til rational pallehåndtering samt
rampeborde. Har du yderligere behov,
specialdesigner vi dit løftebord.

TO PRODUKTSERIER T- OG C-SERIEN
Vores løfteborde og løftebordsvogne i
T-serien er 100 % svenskproducerede
og af bedste EdmoLift kvalitet.
Eksempelvis er saksearmene på de
fleste løfteborde i T-serien produceret
af profilrør for at give den absolut
bedste stabilitet. Modellerne i T-serien
kan tilpasses ud fra jeres behov
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og er det bedste valg til krævende
anvendelser.
C-serien er vores serie af prisvenlige
løfteborde, som er produceret i Asien
efter vores anvisninger, men monteret
og kontrolleret på vores fabrik i
Sverige.
Produkterne i C-serien har
svenskproducerede el- og
hydrauliksystemer. Modellerne i
C-serien leveres i standardudførelsen
og kan udstyres med et udvalg af
tilbehør.
Modelnavne, der begynder med
bogstavet T, tilhører T-serien og dem,
der begynder med C, tilhører C-serien.

STANDARD FOR ALLE LØFTEBORDE
u

Løftekapacitet fra 200 kg op til 10.000 kg

u

Platformslængde fra 900 mm til 7.000 mm

u

Omfattende tilbehørsprogram og mulighed
for kundetilpassede løsninger

u

Opfylder EU-normen EN 1570-1 - CE-mærket

u

24 V DC styresystem og betjeningsboks med
dødemandsbetjening

u

IP54 elsystem

u

Sikkerhedsafstand mellem samtlige bevægelige dele

u

Overtryksventil

u

Højfølsom sikkerhedskantliste på alle platformens
fire sider

u

Løftebordene er udstyret med slangebrudsventiler
og har servicespærrer til service og vedligehold

u

Løftebordene har vedligeholdelsesfri lejer

u

Styring med mulighed for at programmere
forskellige funktioner indgår i standardudførelsen

u

Brugermanual på 22 forskellige sprog

Smart Lifting Solutions

Enkeltsakse
Vores største produktgruppe er løfteborde med enkeltsaks, som fås i
mange forskellige udførsler. De er alle fleksible, stabile og ergonomisk
gennemtænkte. Ofte anvendes løftebordet som hjælpemiddel til
materialehåndtering direkte på fabriksgulvet eller som et rampebord.
TL 2000

u Løfteborde i T-serien er produceret i Sverige og er af højeste kvalitet.
De kan tilpasses til jeres særlige behov.
u C-serien er vores prisvenlige alternativ og leveres i 		
standardudførelse med et udvalg af tilbehør.
u Specialmål og andre tilpasninger tilbydes ved forespørgsel.
u Se vores rustfri sortiment på side 85-91.

			
C-serien
Varenr.

w
w
w
w
w
w
w
w
w

Kapacitet
kg

Vandring
mm

Mindste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Løftetid		
sek
kW

Vægt inkl.		
emb. kg
Notater

CR 500

36473	  500	 600

160	 900	 600

12

CR 1000

515215	 1000	 600

160	 900	 700

23

0,37	 130				

CL 1001*

36045	 1000	 820

15/26

0,75	 180				

CL 1500

1500

1200	 800

820

200

1300

1200

17

1,5

36474	 2000	 820

200

1300	 800

17

1,5	 250		

CL 2000B

613210	 2000	 820

CB 1200

524828

CL 2000

524827

180

0,37	 100				

300				

200

1300	 1000

17

1,5	 264				

1200

1000

210

1500

1200

17

1,5

CB 1500

36475	 1500

1000

210

1500	 800

17

1,5	 280				

CB 1500B

36478	 1500

1000

210

1500

17

1,5	 300

1000

330				

*1x230VAC drift uden pristillæg

			
T-serien
Varenr.

w
w

w

Mindste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Løftetid		
sek
kW

Vægt inkl.		
emb. kg
Notater

609945

500

600

160

900

700

12

0,37

140			

TR 1002

608179

1000

600

160

900

700

22

0,37

150				

TL 1000

34964

1000	  820

180

1300	  700

15

0,75	  180				

613230

1000	  930

180

1350	  800

15

0,75	  214				

TL 1000B

32920	 1000	 820

180

1300	 800

15

0,75	 190				

TL 1000XB

32925	 1000	 820

180

1300

1000

15

0,75	 200				

TL 1001B

33024	  1000	  820

180

1200	  800

15

0,75	  190

TL 2000

22010	 2000	 820

200

1300	 800

17

1,5	 235

22011

TL 2000B

			
			

2000	  820

200

1300

1000

17

1,5	  250				

512633

2000

820

200

1300

1200

17

1,5

285				

TL 3000

33560

3000

820

250

1300

800

26

1,5

300				

TB 2000

22253	 2000

1000

220

1500

1000

26

1,5	 305				

TB 2000B

22254	 2000

1000

220

1500

1200

26

1,5	 325				

TM 1000

32970	 1000

1100

180

1700	 700

27

0,75	 225				

TM 1500

22012	 1500

1100

230

1700

1000

17

1,5	 300				

TM 1500B

33145	 1500

1100

230

1700

1200

17

1,5	 330

TM 3000

33180	 3000

1100

250

1700	 900

27

1,5	 390				

TL 2000XB

w

Vandring
mm

TR 501

TL 1000H**

w
w

Kapacitet
kg

			

TM 6000*

33810	 6000

1100

300

1700	 900

32

3,0	 530				

TA 1000

33335	 1000

1300

200

2000	 800

16

1,5	 315				

TA 2000

34230	 2000

1300

230

2000	 900

30

1,5	 385				

TA 4000

33860	 4000

1300

350

2000

1200

27

3,0	 650				

TS 2001

606524	 2000

1500

250

2200

1200

27

1,5	 550				

TS 2001B

610969	 2000

1500

250

2200

1500

27

1,5	 590

TS 4000

33430	 4000

1500

350

2200

1200

27

3,0	 690				

TS 4000B

33440	 4000

1500

350

2200

1500

27

3,0	 750				

TT 3000

32662	 3000

1700

300

2500

1300

27

3,0	 700

TT 6000

614680	  6000

1600

450

2500

1300

40

3,0

1100

TP 3000

514564	 
3000

2000

400

3000

1500

38

3,0

1200				

TP 6000

614660

6000

2000

500

3000

1500

55

3,0

1450		

TP 10000

615100

10000

1800

550

3000

1500

36

5,5

2030				

TX 4000

615130

4000

2750

500

4000

1500

69

3

*Fritstående hydraulikaggregat uden skærm

			

				

1930

**Saksearme i fladstål

w= Normalt lagerførte produkter for hurtig levering
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Løfteborde for intensiv drift
u

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

u

Designet for kontinuerlig drift, 24/7-365

u

Vedligeholdsfri – intet behov for smøring

u

Kompakt design

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.

u

Designet for indbygning i produktionsanlæg og andre steder med
intensiv drift

u

512K i specialdimensioner
Platform

Platformen kan specialtilpasses netop jeres projekt, ligesom der kan
tilvælges fritstående aggregat med oliekøler for højintens anvendelse.

u

Kapacitet 2.000 kg

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 løft 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.

24/7
u Mere end 512.000 løft med fuld last – testet i eget laboratorie

HD serien fra EdmoLift sikrer høj produktivitet uden afbrydelser.

EN 1570-1 KATEGORI 5

CAT 5

Dobbelte sakse med
vanger i fladjern

Højeste krav til løftebordets levetid og belastning

Vedligeholdsfri lejer

Forstærket nedre cylinderbeslag
Forstærket øvre cylinderbeslag

Stålhjul
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Smart Lifting Solutions

512K
24/7

Løfteborde for intensiv drift
HDL 2000 VAR DET FØRSTE ”HEAVY DUTY” LØFTEBORD i den nye HD

EN 1570-1 KATEGORI 5

512K

serie fra EdmoLift. Alle HD modellerne er ekstremt stabile med
dobbelte sakse i fladjern og indbygget aggregat. På trods af en lav
byggehøjde er løftebordet i stand til at løfte 2 ton mindst 512.000
gange. HD serien er nu blevet udvidet med HDA 2000, og der er flere
modeller på vej.

Højeste krav til løftebordets levetid
og belastning

CAT 5

24/7

INTENSIV DRIFT

Designet til kontinuerlig drift,
24/7 – 365

1000 mm

CAT 5

24/7
24/7

512K

KOMPAKT DESIGN

Yderst konpakt design med
indbygget hydraulikaggregat

512K
512K

UDHOLDENHED

CAT 5

Testet til mindst 512.000 løft
med fuld last

HDL 2000

			
Type
Varenr.

Kapacitet
kg

Vandring
mm

Mindste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Løftetid		
sek
kW

Vægt inkl.

CAT 5emb. kg Notater
1,5	 320			
CAT
5 490			
1,5

HDL 2000*

614272	 2000	 800

200

1300	 800

17

HDB 2000*

615330

2000

900

230

1500

1000

29

HDM 2000*

615200

2000

1100

230

1700

900

31

1,5

525			

HDA 2000*

615010

2000

1300

230

2000

900

30

1,5

600			

*Fritstående hydraulikaggregat med beskyttelseskappe

m

800 m

130

200 mm

0m

m
SYSTEMINTEGRATION

Høj levetid og kompakt design
– perfekt for systemintegration

HDL 2000
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Horisontale dobbeltsakse
For at kunne håndtere langt og tungt gods er der brug for løfteborde med
særlige egenskaber. Løftebordet forsynes med to enkeltsakse for at klare
den ønskede kapacitet og længde på platformen. Saksenes løftebevægelse
er mekanisk synkroniseret for at opnå en parallel løftefunktion. EdmoLifts
horisontale dobbeltsakse muliggør en effektiv og sikker håndtering af
omfangsrigt gods.
u Samtlige modeller kan udstyres med HD for intensiv drift.
u Specialmål og andre tilpasninger tilbydes ved forespørgsel.

TLH 4000

			
Type
Varenr.
TRH 2000*

Kapacitet
kg

Mindste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Løftetid		
sek
kW

Vægt inkl.
emb. kg

Notater

614820

2000

600

160

1800

700

22

0,75

270		

TLH 2000	  32930

2000

820

180

2600

800

30

0,75

350		

TLH 4000	 33115	 4000	 820

200

2600	 800

35

TLH 6000

614401

6000

820

250

2600

800

39

1,5

560		

TBH 4000

603261

4000

1000

220

3000

1000

40

1,5

580		

TMH 3000	 33147	 3000

1100

230

3400	 900

35

1,5	 700		

TMH 6000	 33176	 6000

1100

250

3400	 900

55

1,5	 740		

TMH 10000*	  33902

10000

1100

300

3400	  900

64

3,0

TAH 2000	 33885	 2000

1300

200

4000	 800

32

1,5	 600		

TAH 4000	 34395	 4000

1300

230

4000	 900

62

1,5	 800

TAH 8000	  33890	  8000

1300

350

4000

1200

53

3,0

TSH 4001	  610970	  4000

1500

250

4400

1200

55

1,5

1036		

TSH 8000	  33495	  8000

1500

350

4400

1200

53

3,0

1360		

TTH 6000	  32885	  6000

1700

300

5000

1300

53

3,0

1400		

TPH 6000

2000

400

6000

1500

37

5,5

2100

516158	  6000

*Fritstående hydraulikaggregat uden skærm
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Vandring
mm

1,5	 450

1100		

1300		

Smart Lifting Solutions

Vertikale dobbelt-, trippel- og quattrosakse
Ved at forsyne et løftebord med flere sakse i højden får man
adgang til en højere løftebevægelse end hvad der er muligt for en enkeltsaks.
EdmoLifts Vertikale dobbelt-, trippel- og quattrosakse kan for eksempel
anvendes som montageborde, godselevatorer og billifte.
Sammenlignet med en traditionel liftløsning er EdmoLifts Vertikale dobbelt-,
trippel- og quattrosakse en meget rationel og værdiskabende løsning.
u Løfteborde i T-model er produceret i Sverige og er af højeste kvalitet.
De kan tilpasses til jeres særlige behov.
u C-bordene er vores prisvenlige alternativ og leveres i standardudførelse
med et udvalg af tilbehør
u Specialmål og andre tilpasninger tilbydes ved forespørgsel.
u Se vores rustfri sortiment på side 85-91.

TLD 2000

Gods- og vareelevator.

			
C-serien
Varenr.

w
w

CRD 200
CLD 1500

Billift ved udstillingshal.

Kapacitet
kg

36472	  200
518584

			
T-serien
Varenr.

1500

Kapacitet
kg

Vandring
mm

Mindste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Løftetid		
sek
kW

1170

280	  900	  600

12

0,37

1420

360

1300

850

29

1,5

Mindste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Vandring
mm

Løftetid		
sek
kW

Vægt inkl.
emb. kg

Notater

115 			
350

Vægt inkl.
emb. kg

Notater

TRD 500

600330

500

1100

275	  900	  700

28

0,37

TLD 1000

600613

1000

1600

320

1300	  800

23

1,5

185
270		

		

TLD 1000XB

601741

1000

1600

320

1300

1000

23

1,5

280		

TLD 2000

22018

2000

1600

360

1300	  800

34

1,5

330		

TLD 2000B

22015

2000

1600

360

1300

1000

34

1,5

350		

TLD 2000XB

524835

2000

1600

360

1300

1200

34

1,5

370		

TBD 2000

611320

2000

1800

360

1500

1000

34

1,5

535		

TMD 1500

22013

1500

2200

400

1700

1000

46

1,5

470		

TMD 3000*

33510

3000

2200

500

1700	  900

50

3,0

580		

TAD 2000

611666

2000

2550

450

2000

900

59

1,5

700		

TSD 1500

33370

1500

3000

450

2200

1200

55

1,5

700		

TTD 3000

33670

3000

3300

600

2500

1300

60

3,0

1200		

TPD 3000

601319

3000

4000

700

3000

1500

80

3,0

2100		

TLT 1500

600851

1500

2400

500

1300

800

60

1,5

515

Trippelsaks

TMT 1500

22014

1500

3300

600

1750

1000

55

1,5

650

Trippelsaks

TST 2000

33780

2000

4500

700

2200

1200

80

3,0

1100

Trippelsaks

TPT 4000

604124

4000

6000

1000

3000

1500

104

5,5

2800

Trippelsaks

TSQ 1000

604738

1000

6000

1000

2200

1200

80

3,0

1460

Quattrosaks

*Fritstående hydraulikaggregat uden skærm

w= Normalt lagerførte produkter for hurtig levering
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Løfteborde for logistik
Løfteborde til logistik anvendes for at lette håndteringen af fx paller,
vogne og containere mellem forskellige niveauer ved en læsserampe
eller til og fra køretøjer.
Løftebordene kan placeres indendørs, under et halvtag eller i det
fri, hvor det skal være pålideligt under ekstreme operationer og
vejrforhold. EdmoLift tilpasser løsningen opgavens specifikke
behov og sikrer at alle sikkerhedskrav overholdes. Det er derfor
vigtigt at EdmoLift får så mange oplysninger om opgaven som
muligt. EdmoLift kan tilbyde løfteborde fra T-serien med forskellige
overfladebehandlinger for logistikhåndtering.

TT 6000

På de følgende sider præsenteres eksempler på løfteborde brugt for
logistikhåndtering sammen med det tilbehør løsningen er udstyret med.
Derudover gennemgås det mest almindelige tilbehør som vi anbefaler
til disse løsninger.

Rampebord
Det traditionelle rampebord anvendes hvor tungt gods håndteres ved
en fast rampe. Løsningen er fremragende ved hyppige leverancer til
og fra lastbiler. Rampeborde kan tilpasses både indendørs og udendørs
miljøer og ekstreme vejrforhold.

Hurtig Logistik
Løfteborde, ofte af en mindre størrelse, der placeres direkte på gulvet.
Operatørerne ruller eller kører gods i fx gitterbure op på platformen
hvorfra de overføres til varevogne eller lastbiler. Disse løsninger
findes ofte på moderne distributionscentre for hurtig og effektiv
varehåndtering.

Fleksibel logistik
Kraftige grubemonterede løfteborde der kan forvandle arbejdsområdet
til et logistiskområde når behovet findes. Derudover sikres der maksimal
gulvplads da løftebordet kan sænkes så det er plant med gulvet når
det ikke er i brug. Placeringen i grube gør det nem at læsse løftebordet
direkte på gulvniveau. Disse løsninger er almindelige på fx maskinhaller
og andre områder uden hyppig håndtering af gods.

52

Smart Lifting Solutions
u HURTIG LOGISTIK

u RAMPEBORD

u FLEKSIBEL LOGISTIK
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Udvalgt tilbehør til løfteborde for logistikhåndtering
Skridsikker platform
Platform i tåreplade giver den bedste skridsikring og anbefales til
løfteborde, der monteres udendørs. Dørkplader i aluminium skrues
på løftebordets platform og giver skridsikring med rustbeskyttende
overflade. Skridsikring er et krav ved platforme, der betrædes af
personer. Strukturmaling giver også god skridsikring i tørre miljøer.

4712
4713

Platform i tåreplade	 
Dørkplade i aluminium

Platform med strukturmaling

Bundstøtter

Løfteøjer

Anvendes til at fiksere og aflaste
løftebordet ved overkørsel i bundposition
samt justering af højde i en
grube eller som overgang mod
rullebaner. Justerbarhed +40 mm.
Visse løfteborde kræver udvidelse
af platformen.
Horisontale dobbeltsakse
kræver to sæt bundstøtter.
u Anbefales ved installation
i grube

Løfteøjer gør det nemt og sikkert at
installere løftebordet.
Løfter i bundrammen gennem
platformen. Visse løfteborde
kræver udvidelse af platformen.
Horisontale dobbeltsakse kræver
to sæt løfteøjer.

33900

u Anbefales ved installation i grube

Justerbart +40 mm, last må ikke overstige mærkelast

Endestoppet er justerbart og stopper løftebordet ved et forudindstillet
niveau. Vælg øvre eller nedre endestop samt om der skal være
mellemstop- eller overridefunktion.

Giver ekstra beskyttelse i udsatte
miljøer.
u Anbefales ved installation i grube

Fritstående hydraulikaggregat uden kappe, 3 m slange
Ekstra slange, fritstående hydraulikaggregat.

34696
Stålskærm til fritstående hydraulikaggr.
34695
”    ”    ”        ”
34694	   ”    ”    ”        ”
515004	   ”    ”    ”        ”
35003	   ”    ”    ”        ”
35948	   ”    ”    ”        ”

4 x lifting eye bolts, max load up to —› 4000 kg
4 x lifting eye bolts, max load from 4000 kg —›

Endestop

Fritstående
hydraulikaggregat
med beskyttelseskappe

34197
82614

33960
33960M20

u Ved bestilling bedes angivet, om stoppet skal være til øvre 		
eller nedre grænseniveau.
u Hvis højdeniveauet oplyses ved bestilling leveres endestoppet		
forudindstillet fra fabrikken
u Anbefales ved installation i grube

H2, H3, H4, H6-4, H6-7
H6-11, H8-11
H11-11
H11-30, H15-30
H15-20
H15-50

Hydraulikolie
82289
82581
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Olie til anvendelse ved temperaturer under -20 °C
Vegetabilsk olie

515146
		
32003
		

Endestop Enkelt, dobbelt, tripelsaks op til 3.000 kg
Endestop Dobbelt horisontalsaks op til 6.000 kg	 
Endestop Enkelt, dobbelt, tripelsaks over 3.000 kg
Endestop Dobbelt horisontalsaks over 6.000 kg

Smart Lifting Solutions

TS 2001B MED FRITSTÅENDE LÅGE
Rampebord udstyret med gelænder og
låger med elektro-mekanisk interlock.
Lågerne er overvåget og kan kun åbnes når
løftebordet er på det respektive niveau.
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Udvalgt tilbehør til løfteborde for logistikhåndtering
Gelænder, låge og goal post
Afskærmning mod fald af gods og personer fra platformen. Højde
på gelænder og låge er 1.100 mm med en 150 mm høj sparkekant.
Lågen kan leveres med manuel eller elektrisk lås. Kræves hvor personer
betræder platformen og der er risiko for fald på over 500 mm. Husk at
angive hvilken side udstyret skal monteres som angivet på side 66.

Goal post

HURTIG LOGISTIK
Lavtbygget løftebord med tilhørende
rampe. Løftebordet er udstyret med
lastklapper, gelænder og låger med
elektromekanisk interlock.

56

36370
32467
36412
		
33969
		
36412-1
614808

Gelænder

Gelænder 40 x 40 mm med fodliste 150 mm
Gelænder 30 x 30 mm med fodliste 150 mm
Låge med lås – 40 x 40 mm angiv åbningsvej
maks. bredde 1.200 mm
Låge med spærre – 30 x 30 mm angiv åbningsvej
maks. bredde 1.200 mm
Låge forberedt til interlock
Goal post

Gelænder med låge

Smart Lifting Solutions

Udvalgt tilbehør til løfteborde for logistikhåndtering
Afrulningsstop

Lastklap manuel / hydraulisk

Forhindrer lasten i at rulle af løftebordet ved lastning eller losning.
Afrulningsstop kan leveres manuelle eller automatiske. Det automatiske
rullestop kører op fra platformen, når løftebordet forlader bundposition.

Anvendes til at forbinde løftebordet
til køretøjer eller anden
aflæsningsflade.

u Kræver forlængelse af platformen med 150 mm

Manuelle og hydrauliske lasteklapper

Inspektionsluge i platformen

524818
Afrulningsstop, automatisk
524820	          ”		
524821	          ”		
524822	          ”		
524823	          ”		
524824	          ”		
524826	          ”		

Længde 600 mm
”
700 mm	 
”
800 mm	 
”
900 mm	 
”
1.000 mm	 
”
1.100 mm	 
”
1.200 mm	 

33837
Afrulningsstop, manuelt
33838	         ”		
33839	          ”		

Længde 600 mm	 
”
800 mm	 
”
1.100 mm	 

Praktisk til grubemonterede løfteborde
med indbygget aggregat.
u Anbefales ved installation
i grube

33975

Inspektionsluge i platformen

Beskyttelsesnet og bælg
Bælgen øger sikkerhedsniveauet da alle bevægelige dele er indkapslet.
Derudover beskytter det mod at fremmedlegemer kommer i kontakt med
saksemekanismen. Nettet kan monteres på hele løftebordet eller kun på
de udsatte sider. Der skal tilkøbes forstørret platform på mindst +75 mm
på alle sider med bælg eller net.
32466

Beskyttelsesnet, galvaniseret

88337

Beskyttelsesbælg PVC		

Forstærket platform
En forstærket platform giver ekstra støtte af løftebordet
ved overkørsel af gaffeltrucks og modvirker deformation.

82271
34098
		
		

Tykkere platform +2 mm, platformens maksimale tykkelse 8 mm	 
Forstærket platform til 5 tons hjultryk, øger løftebordets
mindste højde med +100 mm. Justerbare bundstøtter skal
tilføjes løftebordet.
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Udvalgt tilbehør til løfteborde for logistikhåndtering
Elsystem
521250
521246
		
521247
		
82036
85374
526810-UC60
		

Signaltårn med lys og lyd
Selvhold / push-to-run mellem øvre og nedre endestop
Styring med Interlock, 2 endestop, 2 dørlåse og 2
betjeningsbokse
Styring med selvhold, Interlock, 2 endestop, 2 dørlåse
og 2 betjeninger
CEE stik	 
Længere forsyningskabel, pris pr. meter	 
Signaltårn med lyd- og/eller lysmoduler for advarsel til
omgivelserne

Betjeningsboks
516791
		
515343-UC60
515344-UC60
515345-UC60

Fjern og tilføj moduler for tilpasning af lyd- og
lyssignaler efter behov.
Varenr: 526810-UC60

Betjeningsboks til UC60

Ekstra betjeningsboks 38112 med op/ned og nødstop
Leveres monteret
Betjeningsboks med nøgle i nødstop
Betjeningsboks uden lås		
Betjeningsboks med nøglelås og separat nødstop

til montering i udsatte miljøer.
To funktioner med nødstop og lås.

Forlængerledning til kontrolenhed til UC60 med M12-stik
86249-3000
86249-5000
86249-10000
37007
		

Kabel M12M-M12F-8-polet

Se side 67 for flere muligheder

TT 3000 INSTALLERET I GRUBE
Dette rampebord er udstyret med
gelænder, låge og goal post samt
beskyttelsesnet og manuel lastklap.
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forlængelse 3 meter

”
”
”
”
forlængelse 5 meter
”
”
”
”
forlængelse 10 meter
T-stykke (forgrening) M12-8-polet,
nødvendig for tilslutning af ekstra betjeningsboks

515343-UC60

515344-UC60

515345-UC60

Smart Lifting Solutions

Installation af løftebord i grube
Ved grubemontage af
et løftebord skal gruben
konstrueres i henhold til skitsen
til højre.
B = Platformens bredde
L = Platformens længde
H = Løftebordets laveste højde.
Grubens bæreevne skal mindst
opfylde beton klassificering C12/15.

1. Rør til indkommende
ledninger, 100 mm i diameter.
Løftebordets faste side, B1,
placeres mod denne kant.
2. Drænhul efter behov. Denne
tredjedel i midten af gruben bør
være 80 mm dybere end H.
3. L-profil 100 x 100, som
forstærker grubens kanter.

Løfteborde i udendørs miljøer skal
om muligt have hydraulikaggregatet
placeret fritstående, beskyttet eller
indendørs.

Løftebordets faste side, B1

Tilbehør ved placering i grube
u Øvre endestop
u Løfteøjer
u Bundstøtter
u Fritstående hydraulikaggregat. Hvis ikke dette
er muligt anbefales alternativt inspektionsluge i
platformen

u Hvis løftebordet skal placeres i særligt
udsatte eller barske miljøer, anbefaler vi
overfladebehandling med korrosionsklasse C4.

GRUBEMONTERET LØFTEBORD FOR FLEKSIBEL LOGISTIK

TT 3000 udstyret med forstærket platform og lastklapper i tåreplade
samt mekaniske bundstøtter for tilpasning til grubedybde.
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Superlave løfteborde - U-form
u

EdmoLifts superlave løfteborde i U-form er udviklet til rationel
pallehåndtering med palleløfter. Ingen opkørselsrampe nødvendig.

		
		

u

Løfteborde til 1.000 kg med vandring 970 mm fås på anmodning

u

C-modellerne er vores prisvenlige alternativ, der fås som standard 		
løsninger med et udvalg af tilbehør

u

Se vores rustfri sortiment på side 85-91

Indvendig åbning i platform
TUB 600 – 580 mm
TUL 1000, TUL 2000, CUB 1000 – 585 mm

TUL 1000

TUL 1000 er i sin laveste
position kun 80 mm høj
			
C-serien
Varenr.

w

CUB 1000*

34858

			
T-serien
Varenr.

w

Kapacitet
kg

Vandring
mm

1000
Kapacitet
kg

Laveste
højde mm

Længde
mm

715	  85
Vandring
mm

1450

Laveste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Løftetid		
sek
kW

1085

13

Bredde
mm

Vægt inkl.		
emb. kg
Notater

0,75

Løftetid		
sek
kW

240

		

Vægt inkl.		
emb. kg
Notater

TUB 600*

33250	 600

715	 85

1450	 900

13

0,75

TUB 600H* **

33255	 600

965	 85

1450	 900

19

0,75

210

240			

TUL 1000*

601243

1000

820	  80

1350

1080

13

0,75

TUL 2000*

601906

2000

820

1350

1180

24

0,75

100

210
		

310

*Fritstående hydrauliklaggregat i kasse

**TUB 600H skal fikseres på gulvet med bolte eller lignende.

Superlave løfteborde

TCL 1000 med
opkørselsrampe

EdmoLifts superlave løfteborde har en meget lav
indbygningshøjde, hvilket ofte overflødiggør en grube.
u

Løfteborde til 1.000 kg med vandring 970 mm fås på anmodning

u

C-modellerne er vores prisvenlige alternativ, der fås som standard løsninger med et udvalg af tilbehør

u

Opkørselsrampen er tilbehør og indgår ikke som standard

u

Se vores rustfri sortiment på side 85-91

			
C-serien
Varenr.

w

Vandring
mm

Laveste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Løftetid		
sek
kW

Vægt inkl.		
emb. kg
Notater

CCB 1000*

34860

1000

715	 85

1500	 800

13

0,75

225				

CCB 1000B*

35395

1000

715	  85

1500

1000

13

0,75

260				

CCB 1000XB*

524834

1000

715

1500

1200

13

0,75

280				

Længde
mm

Bredde
mm

			
T-serien
Varenr.

w

Kapacitet
kg

TCL 1000

Kapacitet
kg

Vandring
mm

85
Laveste
højde mm

Løftetid		
sek
kW

Vægt inkl.		
emb. kg
Notater

TCR 500*

34919	 500

630	 80	 900	 600	 9

0,75

125				

TCB 600*

33245	 600

715	 85

1500	 900

13

0,75

210				

TCB 600H* **

33638	 600

965	 85

1500	 900

19

0,75

210				

TCL 1000*

601234

1000

820	 80

1350	 800

13

0,75

250

			

TCL 1000B*

601241

1000

820	  80

1350

1000

13

0,75

275

			

TCL 1000GB*

601224

1000

820	  80

1350

1270

13

0,75

300				

TCL 2000*

601377

2000

820

100

1350	  800

24

0,75

310				

TCL 2000B*

601904

2000

820

100

1350

1000

24

0,75

325				

TCL 2000GB*

601905

2000

820

100

1350

1270

24

0,75

*Fritstående hydrauliklaggregat i kasse

340
**TCB 600H skal fikseres på gulvet med bolte eller lignende.

Opkørselsrampe til superlave løfteborde
				
Type
Varenr.
D x B x H mm

Notater

				
Type
Varenr.
D x B x H mm

Notater

TCR 500

32531

600 x 600 x 80		

TCL 1000

36196

TCB-, CCB 1000

35478

600 x 750 x 80		

TCL 1000B, GB

36228

790 x 1000 x 80		

CCB 1000B

34635

600 x 950 x 80

TCL 2000

36480

950 x 800 x 100		

CCB 1000XB

614392

600 x 1200 x 80

TCL 2000B, GB

36482

950 x 1000 x 100

w= Normalt lagerførte produkter for hurtig levering

790 x 800 x 80		

Smart Lifting Solutions

LTT 750 for træktog
Den helt nye EdmoLift LTT 750 er udviklet for at løse fremtidens
udfordringer med effektiv og ergonomisk materialehåndtering.

KONCEPT

Mange virksomheder ønsker at reducere mængden af intern transport
med gaffeltrucks og erstatte dette med træktog hvor godset køres
på vogne. LTT 750 sikrer optimal ergonomi når godset på vognen skal
håndteres.

40º

850 mm

LTT 750 er den mest kompakte model på markedet, og med sin højde på
kun 190 mm og en bredde på 550 mm passer den til stort set alle vogne.
Til trods for det kompakte ydre er både hydraulikaggregat og elstyring
integreret i konstruktion, så der ikke skal afsættes ekstra plads til dette.
De kombinerede muligheder for både løft og tilt giver et stort ergonomisk
vindue hvor operatøren kan positionere godset efter sine personlige
præferencer. Dette giver ikke bare bedre ergonomi for operatøren men
også mere effektiv materialehåndtering og intern logistik.
u Markedets laveste byggehøjde
u Løfter vertikalt – ingen horisontal forskydning

190 mm 55
0

mm

u Kompakt design – LTT 750 kan håndtere et bredt udvalg af vogne

1250 mm

			
Type
Varenr.
LTT 750

613410

Kapacitet
kg

Vandring
mm

750

650

Mindste
højde mm
190

Længde
mm

Bredde
mm

1200

550

Løftetid			 Vægt inkl.
sek
Tilt
kW
emb. kg
14

40°

0,75

Notater

315		

LTT 750 giver et fantastisk
ergonomisk vindue for
operatøren, der nemt kan
justere platformens højde
og vinkel.

Den unikt lave byggehøjde
gør det nemt at køre
vogne af og på LTT 750.
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Armløfter med tilt fra +5° til -40°
Vores armløfter er unik med løft og tilt integreret i samme enhed. Armløfteren
har verdens laveste afstand mellem gulv og platform i sænket position. Paller
og vogne løftes direkte fra gulvet med parallelle arme.
u

ART og ALT har en plan platform

u

ALT U, UE og GB har en U-formet platform

u

Armløftere med en løftekapacitet over 1.500 kg tilbydes ved forespørgsel

ALT 1500 GB

ART 1500GV
ALT 750

			
Kapacitet
Vandring
Mindste
Type
Varenr.
kg
mm
højde mm
						

Længde
Ydre mm
Indre mm
A
B

Bredde
Ydre mm
Indre mm
C
D

Løftetid		
sek
kW

Vægt inkl.
emb. kg

ALT 750*

22035	  750

820

235

1300

1245	  800

–

18

0,75

ALT 1500

34031

1500

820

235

1300

1245	  800

–

16

0,75

430		

ALT 1500U*

34010

1500

820	  6

1380

1200

1050

16

0,75

430		

ALT 1500UE*

34085

1500

820	  6

1380

1200

1310	 850

16

0,75

390		

ALT 1500GB*

34240

1500

820	  6

1380

1200

1730

1270

16

0,75

440		

ART 750*

34542	  750

550

235

1000

945

1300

–

18

0,75

310		

ART 1500*

22023

1500

550

235

1000

945

1300

–

16

0,75

360

ART 1500GV**

22113

1500

550

380

1000

945

1300

–

16

0,75

355

1510

*Fritstående hydraulikaggregat i kasse
**Truckbundramme og integreret hydraulikaggregat

320		

Modhold indgår i modeller med plan platform (påboltet plade)
ALT 750, 1500, ART 750 og 1500 = højde 230 mm.

ALT 750
ALT 1500 GB

ALT 1500
ALT = 440 mm
ART = 300 mm

62

Notater
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Armløfter ARZ til træktog
ARZ er udviklet sammen med en af Europas største bilproducenter
for at give ergonomisk, sikker og rentabel materialehåndtering uden
gaffeltrucks.

SIKKER MATERIALEHÅNDTERING

Gaffeltrucks forårsager hvert år et stort antal ulykker og er ud fra
et lean-perspektiv en urentabel løsning for materialetransport.
Træktogene er derimod en sikker og effektiv metode.

u

u

Ekstrem kompakt konstruktion gør, at de fleste
vogne for træktog passer til ARZ-armløfteren
Trinløs højde og hældningsvinkel giver stor fleksibilitet for at tilgå
materialet mest effektivt for de respektive operatører
Modulopbygget konstruktion giver stor fleksibilitet for løsninger
til forskellige behov

u

Træktogene transporterer flere vogne med materiale, som losses
ved de respektive operatørers arbejdspladser. Vognene kan køres
ind på armløfteren fra to retninger afhængigt af udformningen af
modholdet. Løftehøjde og hældningsvinkel indstilles nemt manuelt
eller automatisk og giver operatøren en overlegen adgang med fri
benplads.
ARZ har et revolutionerende design, der giver unikke muligheder for
at effektivisere materialehåndteringen på en sikker og ergonomisk
måde.

		
Type

Manuel
styring *

Automatisk
styring **

Automatisk og
manuel styring ***

ARZ 750			
ARZ 1200		
* Anvendelse af dødmandsknap til tilt.
** Et tryk på knappen for at initiere bevægelse til henholdsvis øvre eller nedre endestop.
*** Som automatisk drift, men med mulighed for at nå højden manuelt vha. dødmandsknappen.

			
Type
Varenr.
ARZ 750
ARZ 1200

609300
609460

Kapacitet
kg

Vandring
mm

750
1200

550
550

Mindste
højde mm
220
220

Længde
mm

Bredde
mm

1300
1020

550
770

Løftetid			
sek
Tilt
kW
15
15

+5 ° -40 °
+5 ° -40 °

0,37
0,75

Vægt inkl.
emb. kg

Notater

250				
320
Modhold er som standard 230 mm højt
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Tilt til løftebord- eller gulvmontage
EdmoLift har et komplet tiltprogram med mange forskellige kombinationer.

TEKNISKE DATA

Ved montering på et løftebord drives både løftebord og tilt af samme
hydraulikaggregat.

u

Enkeltvirkende hydraulik: 45° tilt

u

Dobbeltvirkende hydraulik: 90° tilt

u

Moment: 6,5 kNm, 13 kNm eller 18 kNm

u

Længde: 900 mm, 1.300 mm, 1.700 mm

u

Bredde: 600 mm, 800 mm, 1.000 mm

u

Modhold: 230 mm

u

Tilt over den korte eller lange side

Gulvmonterede tiltenheder leveres på ben og har indbygget hydraulikaggregat.
u Vi har et stort udvalg a tilt til ethvert behov
u Tilt kan specialtilpasses præcist jeres opgave
u Kontakt EdmoLift for dimensioner og muligheder

90°

EDLF 65 har dobbeltvirkende hydraulik og 90o tilt
over den korte side.

ESL 130 monteret på TL 2000

VED FORESPØRGSEL ØNSKES FØLGENDE
OPLYSNINGER

			
Type
Varenr.

64

Længde
mm

EDLF 65

36085

ESLF 65

36076	  800

Bredde
mm

1300	 800
1300

Mindste			
højde mm
Tilt

Hydraulik

Tilt over
side

u

Længde, bredde og højde på lasten

u

Tyngdepunkt

u

Lastens vægt

u

Tilt vinkel
Drejningsmoment		
kNm
kW

Vægt inkl.
emb. kg

Udførelse

Notater

320

90°

Dobbeltvirkende	 800

6,5

0,75

165

Gulvmontage		

320

45°

Enkeltvirkende

6,5

0,75

165

Gulvmontage

1300

Smart Lifting Solutions

Palleløftere
Palleløfteren har fri ben- og fodplads fra tre sider, hvilket giver en
overlegen tilgængelighed og optimerer arbejdsgangene. En palle
eller container kan placeres direkte på palleløfteren med pallevogn
eller gaffeltruck. Alle vores palleløftere med gafler er udstyret med
sikkerhedskantliste for maksimal sikkerhed.

TSLN 750

TSL 1503

TSLN 1503

Løftesøjle TSL 750 med
hydraulikaggregat til løft
af eksternt udstyr.

Palleløftere
			
Type
Varenr.

Kapacitet
kg

Vandring
mm

Mindste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Løftetid		
sek
kW

Vægt inkl.
emb. kg

TSL 750

613473

750

900

70

1245	  850

TSL 1503

613209

1500

880

50

1250

TSE 750

613644

750

900

10

1245

Længe
mm

Bredde
mm

70

1245

850

13

0,75

275

50

1250

840

26

0,75

710

Notater

13

0,75

250				

840

26

0,75

670				

1040

13

0,75

340

Palleløfter med tilt 40° til venstre og højre
			
Type
Varenr.

Løftekapacitet
kg

TSLN 750

613471

750

TSLN 1503

613195

1500

Løftebevægelse Laveste
mm
højde mm
900
880

Løftetid		
sek
kW

Vægt inkl.
emb. kg

Notater

Løftesøjle for indbygning
			
Type
Varenr.
Column TSL 750

613472

Kapacitet
kg
750

Vandring
mm
900

Fikseres i
gulv med
8 x M12

Bolt og moment
til tilbehør
4 x M12/81 Nm

Løftetid		
sek
kW
13

0,75

Vægt inkl.
emb. kg

Notater

160
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Tilbehør til løfteborde
Der findes et stort udvalg af tilbehør til EdmoLifts produkter, som giver en merværdi på
jeres investering.
På de kommende sider vises illustrationer af det mest almindelige tilbehør, som vi kan
udstyre vores produkter med.
Der er en del vigtige problemstillinger, som bør overvejes ved valg og placering af
tilbehøret samt løftebordets omgivelser:

SIKKER MATERIALEHÅNDTERING
u

Løftebord med rullebane.

Er der personer som entrerer eller skal køre sammen
med godset på løftebordet?

u

Skal løftebordet installeres i en grube?

u

Skal løftebordet overkøres af køretøjer i nedre position?

u

Skal løftebordet installeres udendørs eller indendørs?

u

Skal løftebordet anvendes meget intensivt?

u

Kræves der ekstra sikkerhedsfunktioner omkring løftebordet?

u

Skal løftebordet kunne flyttes?

u

Skal lasten roteres på platformen?
Beskyttelsesbælg monteret på et løftebord.

Heavy Duty for intensiv drift
Løftebordene er i standardudførelsen udstyret til en god og lang anvendelse i ”normal“ drift.
Ved intensiv anvendelse med høj belastning, høj hastighed i et barskt miljø eller flere skift kan
det være nødvendigt at løftebordene overdimensioneres og udstyres efter HD specifikationer.
HD-udførelsen anvendes når antallet af løftecyklusser overstiger 10.000/år eller, hvis antallet
kontinuerligt er mere end 10/time.
Udførelsen indebærer hjul med kuglelejer, HD-aksler med smørenipler i alle led samt returløb
fra cylindere til tank.

Løftebord monteret i en grube.

Yderlige tilpasninger
u

EX løfteborde

u

Antistatisk udførsel

u

Anden farve

u

Galvanisering

u

Rustfri udførelse

u

HD-udførelse

Placering af tilbehør
Ved forespørgsel på tilbehør bedes du
oplyse hvor tilbehøret skal placeres i
henhold til benævnelserne nedenfor,
f.eks. rækværk på L1, L2 og låge på B1
og B2.
Løfteborde til gods og medkørende operatør.

Udstyr placeres i henhold til følgende skitser

LH

V

L

66

B

V = Vandring
LH = Laveste højde

B1 = Fast side
B2 = Hjulside

Smart Lifting Solutions

Tilbehør til løftebord
u

Tilbehør for specifikation i forbindelse med fremstilling af nye løfteborde - ikke for eftermontage.
Varenumre der begynder med R kan dog leveres for eftermontage.

Elsystem
521250
516790
516792
516793
516794
521246
521247
521270
33019
526722
		
82036
85374
526810-UC60

Selvhold / push-to-run mellem øvre og nedre endestop		
Fælles elstyring for 2 løfteborde
Interlock
Mellemstop på løft
Mellemstop på sænk
Styring med Interlock, 2 endestop, 2 dørlåse og 2 betjeningsbokse
Styring med selvhold, Interlock, 2 endestop, 2 dørlåse og 2 betjeninger
Styring med automatisk niveauregulering via fotocelle
Alle elsignaler forbundet til klemrække. Der er ingen elstyring
Alle signaler løftebord til samleboks med 10 meter kabel.
Direkte tilkobling på motor
CEE stik	 
Længere forsyningskabel, pris pr. meter	 
Signaltårn med lyd- og/eller lysmoduler for advarsel til omgivelserne

Ekstra betjeningsboks 38112 med op/ned og nødstop
Leveres monteret
Ekstra betjeningsboks 38114 med fire knapper
op/ned/tilt op/tilt ned, leveres monteret
Betjeningsboks med nøgle i nødstop
Betjeningsboks uden lås		
Betjeningsboks med nøglelås og separat nødstop
Fodpedal. leveres med med nødstop med nøgle
Fodpedal som ovenfor, med stativ
Stativ for betjeningsboks, justerbart i 3 niveauer

Betjeningsbokse og holdere som reservedele eller for eftermontering
R610132
R38112-02
R38112-01
R38114-02
R38114-01
R84880
R65315
R85235
		
R84196
		

Fodpedal. Leveres med med nødstop med nøgle
Betjeningsboks, 2 funktioner
Betjeningsboks, 2 funktioner med magnet
Betjeningsboks, 4 funktioner
Betjeningsboks, 4 funktioner med magnet
Ekstra beslag for betjeningsboks varenr. 38112 - 38114	  
Betjeningsboks med 3 leder t.o.m. serienummer 0140523	 
Betjeningsboks med 5 leder f.o.m. serienummer 0140524	 
t.o.m serienummer 2259759 / 5556414
Magnet for montage på rund betjeningsboks med nødstop	 
38112, 38114, R65315 og R85235

Forlængerledning til kontrolenhed til UC60 med M12-stik
86249-3000
86249-5000
86249-10000
37007
		

Fjern og tilføj moduler for tilpasning af lyd- og
lyssignaler efter behov.
Varenr: 526810-UC60

Betjeningsboks til UC60

Betjeningsboks
516791
		
516795
		
515343-UC60
515344-UC60
515345-UC60
610132
610925
514545-1

Signaltårn med lys og lyd

Kabel M12M-M12F-8-polet
forlængelse 3 meter
”
”
”
”
forlængelse 5 meter
”
”
”
”
forlængelse 10 meter
T-stykke (forgrening) M12-8-polet,
nødvendig for tilslutning af ekstra betjeningsboks

Kontrolenhed med nødstop, 2-4
funktioner med holder.
2 funktioner, varenr: 38112
4 funktioner, varenr: 38114

Ekstra holder varenr.: R84880

Fodbetjening til
UC60

med to funktioner. 3 meter
kabel fra styring til fodpedal
og derfra 1 meter kabel til
nødstop.
Varenr. 610132

Betjeningsboks til
UC60
til montering i udsatte
miljøer. To funktioner
med nødstop og lås.
Varenr. 515345-UC60

Stativ for
betjeningsboks
Justerbart til 3
forskellige niveauer
Varenr. 514545-1

515345-UC60

515347-UC60
515343-UC60

515344-UC60

515348-UC60

516789
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Tilbehør til løftebord
Hydraulikaggregat

84204
84205
32889
34460
608619
		

Truckbundramme

1-faset aggregat 230 V maks. 1,5 kW
3-faset aggregat 500 V
Pneumatisk aggregat 1,0 kW
Pneumatisk aggregat 2,0 kW
Batteriaggregat 24 V
Eksklusive batteri og oplader

  

Hydraulikolie
82289
82581

Olie til anvendelse ved temperaturer under -20 °C
Vegetabilsk olie

Hjulbundramme

Hjulbundrammen gør løftebordet nemt at flytte og giver en god
ergonomi ved, at operatøren har plads til fødderne under løftebordet.
Hjulbundrammen har to faste og to drejelige hjul. De drejelige hjul er
med parkeringsbremse.
33575
33940
524814
36510
34329
524813
36485
518820
518819
33098
524815
36302
516780
516781
33136
32693
33939
516782
32583
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Hjulbundramme
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

CR 500
CR 1000
CB 1200
CB 1500, B
CL 1001
CL 1500
CL 2000, B
TR 501, TR 1002
TL 1000, B, XB
TL 2000, B
TL 2000XB
TL 3000
TB 2000, B
TM 1000
TM 1500, B
TM 3000
TA 1000
TA 2000
TS 2001, B

højde
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

+240 mm
+240 mm
+240 mm
+240 mm
+240 mm
+240 mm
+240 mm
+260 mm
+260 mm
+240 mm
+240 mm
+240 mm
+240 mm
+240 mm
+260 mm
+270 mm
+240 mm
+270 mm
+270 mm

Truckbundrammen gør løftebordet
nemt at flytte og giver en god
ergonomi da operatøren har plads
til fødderne under løftebordet.
Truckbundrammen gør det muligt at
læsse løftebordet med en palle ved
brug af en elstabler.

36240
Truckbundramme
36241
”
524809
”
36509
”
34410
”
524808
”
36484
”
518805
”
521441
”
			
36238
”
36308
”
518751
”
36301
”
513363
”
513364
”
36234
”
		
515803
”
36232
”
36233
”
36235
”
36236
”
36237
”
36290
”
516779
”
36239
”
36244
”
35396
”
35398
”
35475
”
35474
”
35370
”

CR 500, CRD 200
CR 1000
CB 1200
CB 1500, B
CL 1001
CL 1500
CL 2000, B
CLD 1500
TR 501, TR 1002
TRD 500
TL, TLD 1000, B, XB
TL, TLD 2000, B
TL, TLD 2000XB
TL 3000
TB 2000, B, TBD
TM 1000
TM, TMD 1500
TM, TMD 3000
TM 6000
TA 1000
TA 2000, TAD
TA 4000
TT 3000
TS 2001, B
TS 4000, B
TP 3000
TLH 2000
TMH 3000
ART 750
ART 1500
ALT 750
ALT 1500
ALT 1500GB

højde
”
”
”
”
”
”
”

+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm

”
”
”
”
”
”
”

+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

+140 mm
+160 mm
+140 mm
+140 mm
+160 mm
+160 mm
+160 mm
+160 mm
+160 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm
+140 mm

HD-udførsel (Heavy Duty)
HD-udførelsen skal anvendes,
når antallet af løftecyklusser
overstiger 10.000/år eller,
hvis antallet kontinuerligt er
mere end 10/time.
Udførelsen indebærer hjul
med kuglelejer, HD-aksler med
smørenipler i alle led samt
returløb fra cylindre til tank.

Enkeltsakse , vertikale dobbelt-, tripel- og quattrosakse
82103
82104

HD-udførelse
  ”           	

—› 4.000 kg
4.000 kg —› 10.000 kg

Horisontale dobbeltsakse
82105
82106

HD-udførelse
  ”           	

—› 4.000 kg
4.000 kg —› 10.000 kg

Smart Lifting Solutions

Tilbehør til løftebord
Vægtbundramme

Fritstående hydrauliklaggregat

Vægtbundrammen er en bundramme med
indbyggede vejeceller tilpasset EdmoLift
løfteborde med en kapacitet op til 6.000
kg. Bundrammen øger løftebordets samlede
højde med 200 mm og monteres under
løftebordet. Vægten har som standard
intervaller på 1 kg. Godset kan lastes fra
løftebordets lange eller korte side med
elstabler eller lignende.
Vægtbundrammen leveres komplet med fire
vejeceller, vægtindikator og batteridrift.

Plastkasse

Stålskærm
Vægtbundramme til løftebord	 			

Drejeskive
Drejeskiven monteres oven på
løftebordet. Låsefunktioner
kan indgå og kan tilpasses
kundens behov. Drejeskiven
kan også leveres i en
nedsænket og integreret
udførelse i niveau med
platformen.

34197
82614

Fritstående hydraulikaggregat uden kappe, 3 m slange
Ekstra slange, fritstående hydraulikaggregat.	 

Fritstående hydraulikaggregat i plastkasse

Plastkasse med låg giver en god beskyttelse for hydraulikaggregatet.
Til aggregater i størrelsen op til maks. H6-4

34846

Plastkasse til fritstående hydraulikaggregat, maks. H6-4

Fritstående hydraulikaggregat med beskyttelseskappe

33258
33259

Cirkulær drejeskive
Cirkulær drejeskive

1.000 kg
1.000 kg

Ø650 mm	 
Ø750 mm	 

33260
33262

Cirkulær drejeskive
Cirkulær drejeskive

2.000 kg
2.000 kg

Ø850 mm	 
Ø1.150 mm	 

Giver ekstra beskyttelse i udsatte miljøer.

34696
Stålskærm til fritstående hydraulikaggr.
34695
”   ”    ”        ”
34694	   ”   ”    ”        ”
515004	   ”   ”    ”        ”
35003	   ”   ”    ”        ”
35948	   ”   ”    ”        ”

H2, H3, H4, H6-4, H6-7
H6-11, H8-11
H11-11
H11-30, H15-30
H15-20
H15-50

Løfteøjer
Løfteøjer gør det nemt
og sikkert at installere
løftebordet.
Løfter i bundrammen
gennem platformen. Visse
løfteborde kræver udvidelse
af platformen. Horisontale
dobbeltsakse kræver to sæt
løfteøjer.
u Anbefales ved
installation i grube
33960
33960M20

4 stk. øjer på platformen med fæste i bundramme —› 4.000 kg
4 stk. øjer på platformen med fæste i bundramme 4.000 kg —›

Endestop
Endestoppet er justerbart og stopper løftebordet ved et forudindstillet
niveau. Vælg øvre eller nedre endestop samt om der skal være
mellemstop- eller overridefunktion.
u Ved bestilling bedes angivet, 		
om stoppet skal være til øvre 		
eller nedre grænseniveau.
u Hvis højdeniveauet 			
oplyses ved bestilling		
leveres endestoppet
forudindstillet fra fabrikken

Rektangulær drejeskive
Drejepladen monteres ovenpå
løftebordets platform og
har en elektrisk føler så
løfte-/sænkebevægelsen
forhindres, hvis ikke pladen
befinder sig i den korrekte
position.
Ved rektangulære drejeskiver
skal løftebordet have dobbelt
kapacitet af drejeskivens belastning.
Rektangulær drejeskive 1.000 kg	 
Rektangulær drejeskive 2.000 kg

33680
515146
		
32003
		
34440
33814
35970

Endestop CR, CL, CB øvre eller nedre	 
Endestop Enkelt, dobbelt, tripelsaks op til 3.000 kg
Endestop Dobbelt horisontalsaks op til 6.000 kg	 
Endestop Enkelt, dobbelt, tripelsaks over 3.000 kg
Endestop Dobbelt horisontalsaks over 6.000 kg	 
Endestop TSL, TSE øvre eller nedre	 
Endestop TCB, TCL øvre eller nedre	 
Endestop TUB, CUB øvre eller nedre	 
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Tilbehør til løftebord
Inspektionsluge i platformen

Bundstøtter

Praktisk til grubemonterede løfteborde
med indbygget aggregat.
u Anbefales ved
installation i grube

Anvendes til at fiksere
og aflaste løftebordet ved
overkørsel i bundposition
samt justering af højde i en
grube eller som overgang mod
rullebaner.
Justerbarhed +40 mm.
Visse løfteborde kræver
udvidelse af platformen.
Horisontale dobbeltsakse
kræver to sæt bundstøtter.
u Anbefales ved installation i grube

33975

33900

Inspektionsluge i platformen

Justerbart +40 mm, last må ikke overstige mærkelast

Tipsikring

Mekaniske udskudsbolte

Sikring af saks mod bundramme og
platform stabiliserer løftebordet
og minimerer risikoen for, at
løftebordet tipper ved forkert
belastning. Tipsikring foretages
i bundrammen og under
platformen ved at tvangsstyre
saksens hjul.
u Anbefales ved forlængelse
af platformen

For mekanisk at kunne fiksere
platformen på eksempelvis en
rampe eller etage forsynes
den med mekaniske
udskudsbolte.

32528
33929

Indbyrdes forbindelse af fire hjul
Indbyrdes forbindelse af fire hjul

løfteborde —› 4.000 kg
løfteborde 4.000 kg —›

Mekaniske udskudsbolte	 

Lastklap manuel / hydraulisk

Afrulningsstop

Anvendes til at forbinde løftebordet
til køretøjer eller anden
aflæsningsflade.

Forhindrer lasten i at rulle af løftebordet ved lastning eller losning.
Afrulningsstop kan leveres manuelle eller automatiske. Det automatiske
rullestop kører op fra platformen, når løftebordet forlader bundposition.
u Kræver forlængelse af platformen med 150 mm

Manuelle og hydrauliske lasteklapper

Skinnehjulsbundramme
Løftebordet anvendes til at
nå op i forskellige niveauer
i et skinnetransportsystem.
Udstyret kan være med
motordrift eller skubbes
manuelt.

Skinnehjulsbundramme	 
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524818
Afrulningsstop, automatisk
524820	          ”		
524821	          ”		
524822	          ”		
524823	          ”		
524824	          ”		
524826	          ”		

Længde 600 mm
”
700 mm	 
”
800 mm	 
”
900 mm	 
”
1.000 mm	 
”
1.100 mm	 
”
1.200 mm	 

33837
Afrulningsstop, manuelt
33838	         ”		
33839	          ”		

Længde 600 mm	 
”
800 mm	 
”
1.100 mm	 

Smart Lifting Solutions

Tilbehør til løftebord
Forstærket platform

Rullebane

En forstærket platform giver
ekstra støtte af løftebordet
ved overkørsel af gaffeltrucks
og modvirker deformation.

Der anvendes ofte rullebaner
i forskellige produktionssystemer mellem forskellige
stationer. Ved beregning af
rullebanen skal varernes
længde og vægt angives. Også
i hvilken højde løftebordet
står ved af- og påkørsel.

82271
		

Tykkere platform +2 mm, platformens maksimale
tykkelse 8 mm	 

34098
		
		

Forstærket platform til 5 tons hjultryk, øger løftebordets
mindste højde med +100 mm. Justerbare bundstøtter skal
tilføjes løftebordet.

608367
		
611065
		

Rullebane 1.300 x 900 mm med to stop, som kan slås ind og ud
8 stk. ruller, Ø76 mm, c-c 150 mm
Rullebane 2000 x 900 mm med to stop, der kan slås ind og ud
13 stk. ruller, Ø76 mm, c-c 145,8 mm

Rullebane, øvrige størrelser	 

Gelænder og låger

Beskyttelsesnet og bælg

Afskærmning mod fald af personer og gods fra platformen. Højde
på gelænder og låge er 1.100 mm med en 150 mm høj sparkekant.
Lågen kan leveres med manuel eller elektrisk lås. Kræves hvor personer
betræder platformen og der er risiko for fald på over 500 mm. Husk at
angive hvilken side udstyret skal monteres som angivet på side 66.

Bælgen øger sikkerhedsniveauet da alle bevægelige dele er indkapslet.
Derudover beskytter det mod at fremmedlegemer kommer i kontakt med
saksemekanismen. Nettet kan monteres på hele løftebordet eller kun på
de udsatte sider. Der skal tilkøbes forstørret platform på mindst +75 mm
på alle sider med bælg eller net.

36370
32467
36412
		
33969
		
36412-1

Gelænder 40 x 40 mm med fodliste 150 mm
Gelænder 30 x 30 mm med fodliste 150 mm
Låge med lås – 40 x 40 mm angiv åbningsvej
maks. bredde 1.200 mm
Låge med spærre – 30 x 30 mm angiv åbningsvej
maks. bredde 1.200 mm
Låge forberedt til interlock

82280
82682
32466

Beskyttelsesbetræk, orange
Beskyttelsesbetræk, grå
Beskyttelsesnet, galvaniseret

88337

Beskyttelsesbælg PVC

Skridsikker platform
Platform i tåreplade giver den bedste skridsikring og anbefales til
løfteborde, der monteres udendørs. Dørkplader i aluminium skrues
på løftebordets platform og giver skridsikring med rustbeskyttende
overflade. Skridsikring er et krav ved platforme, der betrædes af
personer.

4712
4713

Platform i tåreplade	 
Dørkplade i aluminium
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Pallebord PL 2002 med automatisk højderegulering
Pallebordet har integreret drejeskive og automatisk
højderegulering op og ned. Pallebordet kræver ingen
installation eller strømforsyning.

environmental friendly lifting solutions

Pallebordet har en pneumatisk bælg hvorpå trykket tilpasses
den last der skal håndteres. Dette gør at godset altid er i
korrekt plukkehøjde.
Drejeskiven har en diameter på 1.110 mm og rummer en
EUR-palle, som enkelt og let kan drejes. Operatøren behøver
dermed ikke at bøje sig ned eller gå rundt om pallen for at
laste eller losse.
Løftebordet håndterer vægte på mellem 150 og 2.000 kg,
afhængig af bælgens lufttryk.

PL 2002

			
Type
Varenr.
PL 2002

86944

Kapacitet
kg

Vandring
mm

150- 2000

464

Mindste
højde mm
241

Længde
mm

Bredde
mm

1110

1110

Totalhøjde
mm
705

Drejeskive
Ø mm
1110

Vægt inkl.
emb. kg
200

Notater

Pneumatisk med automatisk hæv/sænk
afhængig af belastning.

Tilbehør – PL 2002
86946

Truckbundramme, justerbar i højden	 

Højde = 50 mm, totalhøjde = 755 - 825 mm
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87132

Beskyttelsesbælg	 

Smart Lifting Solutions

EdmoLift PALLET BUDDY

environmental friendly lifting solutions

FARVER

PALLET BUDDY til helautomatisk op- og nedstabling af paller. Helt
eldrevet og enkel at installere.
Vælg PALLET BUDDY, hvis du vil stable en palle op og ned ad gangen
på effektiv og sikker vis. Du kan tage paller ud eller sætte paller ind
ved hjælp af en palleløfter, elstabler eller almindelig gaffeltruck. Al
håndtering sker på gulvniveau.
Du kan placere den hvor som helst, hvor der er et 230 V-stik og får
derfor effektiv og fleksibel pallehåndtering. Hvis arbejdsgangene
ændres kan du nemt flytte din PALLET BUDDY til en ny lokation.

I standardudførelsen lakeres PALLET BUDDY RAL 5002 (mørkeblå),
men du kan uden merpris vælge en anden farve blandt nedenstående
muligheder.

RAL
5002

RAL
3002

RAL
7032

RAL
7035

Det er også muligt at tage en hel pallestabel ud eller sætte en hel
pallestabel ind direkte fra PALLET BUDDY – uden at anvende en
gaffeltruck.

100 % elektrisk - ingen trykluft eller hydraulik

u

Miljøvenlig, støjsvag drift

u

Nem installation

u

Håndter op til 25 paller

3750 mm

u

2350 mm

PALLET BUDDY kan også anvendes til pallehåndtering i fryserum med
temperaturer ned til –25 °C (tilbehør).

1340

-1540

PALLET BUDDY 15 paller

1520

mm

mm

PALLET BUDDY 25 paller

Varenr.

Type		

Pallemål mm

Løftekapacitet kg

Antal paller

88071

PB 15		

1200x800x150

500

15

Notater

88072

PB 15S		

1200x1000x150

500

15				

88073

PB 25		

1200x800x150

700

25

88074

PB 25S		

1200x1000x150

700

25
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Tilbehør til PALLET BUDDY
Påkørselsbeskyttelse
Påkørselsbeskyttelsen er i 10 mm stål og anvendes som en ekstra
beskyttelse for pallemagasinet.
Påkørselsbeskyttelsen leveres i par og fastgøres til gulvet foran
pallemagasinet. Denne løsning anbefales til virksomheder, hvor
pallerne ofte håndteres med gaffeltruck.

88064

Påkørselsbeskyttelse	 

Sikkerhedsluge til pallemagasiner med 15 paller
Sikkerhedslugen monteres på pallemagasinets overdel for ekstra
sikkerhed. Pallemagasinet kan kun betjenes, når sikkerhedslugen er
lukket og låst. Sikkerhedslugen dækker forsiden på den højre del af
pallemagasinet, og når fra toppen af beskyttelsesoverbygningen til
niveauet for den anden palle regnet fra gulvniveau.
Sikkerhedslugen er af samme type, som den der sidder monteret på
pallemagasinet til 25 paller.

88063

Sikkerhedsluge	 

Stopklodser
Stopklodser er det perfekte tilbehør, når pallemagasinet skal håndtere
paller, hvor mederne i bunden går på tværs af pallevognen.
Når pallevognen trækkes ud, holder de to stopklodser pallen på plads,
så pallen bliver i magasinet.
Stopklodserne monteres i fronten af pallemagasinet - én i hver side
ved siden af frontsensorerne.

88068

Stopklodser	 

Pallehåndtering i kolde miljøer
Pallemagasinet tilpasses med aktuatorer, der er beregnet til
temperaturer ned til -25 °C.

-25

88067
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Pallehåndtering i kolde miljøer	 

Smart Lifting Solutions

Tilbehør til PALLET BUDDY
Maksimumindikator
En sensor, der indikerer, når pallemagasinet er lastet til et
forudindstillet niveau. Hvis pallemagasinet skal standse ved et vist
niveau, for eksempel ved 12 paller, monteres en maksimumindikator
på beskyttelsesoverbygningen. Når maksimumindikatoren aktiveres,
stilles hele stablen med paller automatisk ned på gulvet. Pallestablen
er dernæst klar til opsamling med f.eks. en pallevogn eller truck.
Operationen kan også varetages manuelt fra betjeningspanelet.

88065

Maksimumindikator	 

Lystårn med maksimumindikator
Lystårnet inkluderer en sensor, der kan føle, når pallemagasinet
er lastet til et forudindstillet niveau. Hvis pallemagasinet skal
standse ved et vist niveau, f.eks. ved 12 paller, kan et lystårn med
maksimumindikator monteres på beskyttelsesoverbygningen. Når
maksimumindikatoren aktiveres, begynder lampen at lyse, og hele
pallestablen stilles automatisk på gulvet. Pallestablen er dernæst klar
til opsamling med for eksempel en pallevogn eller truck. Operationen
kan også varetages manuelt fra betjeningspanelet.

88066

Lystårn med maksimumindikator	 

Hovedafbryder
Med en hovedafbryder er det muligt at afbryde strømtilførslen direkte
på pallemagasinet.
Du har også mulighed for at låse hovedafbryderen for ekstra sikkerhed
ved for eksempel servicearbejde.
Afbryderen monteres ved pallemagasinets tilslutningskabel.

88069

Hovedafbryder	 

Bestil tilbehør sammen med din bestilling
af PALLET BUDDY
u

Tilbehøret skal bestilles inden pallemagasinet leveres

u

Påkørselsbeskyttelse kan eftermonteres
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Løftebordsvogne
Løftebordsvogne og arbejdsborde med kapacitet op til 1.000 kg.
Vælg mellem fodpumpe og batteridrift (inklusiv oplader).
Store, letkørende hjul med dobbeltbremse på svinghjulene.
u C-modellerne er vores prisvenlige alternativ
u Pulverlakeret overflade på alle modeller

CZ 203

environmental friendly lifting solutions

EZ 1001B

TZD 203

Løftebordsvogne
			
Type
Varenr.

w
w

w

Kapacitet
kg

Max. platform
højde mm

Mindste
højde mm

Længde
mm

Bredde Platform
mm
L x B mm

Højdeindstilling		
Effekt
Batteri

Vægt inkl.
emb. kg

Notater

TZ 303

521443	  300	  930

330

1180

650	  900 x 600

Fodpumpe

—	  90

TZ 503

521444	  500	  930

330

1180

650	  900 x 600

Fodpumpe

—	  90

TZ 503B

22030	  500	  930

330

1180

650	  900 x 600

0,8 kW

12 V 24 Ah	  115				

EZ 1001B

610490

1000

900

300

1190

800

0,8 kW

12 V 28 Ah

190

TZD 203

521445	  200

1620

450

1180

650	  900 x 600

Fodpumpe

— 	

115		

TZD 203B

22032	  200

1620

450

1180

650	  900 x 600

0,8 kW

12 V 24 Ah

125				

EZD 500B

614402

1510

410

1190

800

0,8 kW

12V 28Ah

290

500

900 x 800

900 x 800

			

C-serien – prisvenlige løftebordsvogne
			
C-serien
Varenr.

w
w
w

Kapacitet
kg

Max. platform
højde mm

Mindste
højde mm

Længde Bredde
mm
mm

Platform		
L x B mm
Højdeindstilling

Vægt inkl.
emb. kg

Notater

CZ 203

524674	  200	  930

330

1180

650	  900 x 600

Fodpumpe

90

CZ 503

521448

500	  930

330

1180

650	  900 x 600

Fodpumpe

90		

CZD 203

521449

200

450

1180

650

Fodpumpe

115

1620

w= Normalt lagerførte produkter for hurtig levering

900 x 600

CZD 203

Smart Lifting Solutions

Work Positioner - WP ONE
WP ONE er designet så den kan løse de mest almindelige løfteopgaver
og tilbydes til en meget lav pris. Det er nemt for operatøren at
håndtere godset sikkert og ergonomisk korrekt. WP ONE leveres
med den populære platform i marine krydsfiner og har utallige
anvendelsesmuligheder i stort set alle miljøer. WP leveres adskilt hvor
du selv samler løftevognen ved at følge den simple samlevejledning. WP
ONE lagerføres for hurtig levering.

INDHOLD
u

Mast med motor

u

Håndtag med
betjeningsgreb

u

Platform i marine
krydsfiner

u

Understel

u

Oplader

u

Montage kit

u

Brugermanual

u

Samlevejledning

LxBxH

45 mm

mx4
1665 m

m

x 215 m

Håndtag med betjeningsgreb

				
Type
Varenr.

w

WP ONE

Kapacitet
kg

89503 	 70

Max. platform
højde mm

Mindste
højde mm

1505

120

Længde
mm

Bredde
mm

Højde
mm

841

494

1700

WP ONE indeholder oplader og platform 418 x 434 mm i marine krydsfiner

Platform
L x B mm
418 x 434

Løftetid			
mm/sek
Batterier
Oplader
125

24V 7,2Ah

2A/24V

Vægt
kg

Notater

30

Fuld kapacitet kræver jævnt fordelt last

Kom i gang i tre trin

TRIN 1
Monter understellet

w= Normalt lagerførte produkter for hurtig levering

TRIN 2
Monter håndtaget

TRIN 3
Monter platformen
- WP ONE er klar til
brug
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Tilbehør til Work Positioner - WP ONE
Platform i marine
krydsfiner (inkluderet)
Længde 418 mm.
Bredde 434 mm

Manuel tøndevender
Designet til standard tønder på 15, 20 og 25 liter. Med mekanisk sikring
for anhugning på tønden 360° rotation med justerbare intervaller for
hver 30° og 90°. Kapacitet: 40 kg

Kvadratisk bom
Længde: 500 mm
Dimension: 40 x 40 mm

Varenr.: 614744 WP ONE

78

Varenr.: 89481 WP ONE

Smart Lifting Solutions

Work Positioners - WP by EdmoLift

KRAFTIGE LØFTEVOGNE DESIGNET TIL TUNGE LØFT
Løftevognene i serien WP by
EdmoLift er fremstillet i Sverige
og udviklet til at give operatøren
mulighed for at løfte, transportere
og placere tunge genstande under
perfekte ergonomiske forhold.
Med en løftekapacitet på op
til 200 kg har de kraftfulde
Work Positioners utallige
anvendelsesområder og
uovertruffen mobilitet. Det
store udvalg af tilbehør tilbyder
dig markedets mest fleksible
løftevogne der let kan tilpasses til
dine behov.
MAST OG LØFTEFUNKTION
Masten er fremstillet af
anodiseret aluminium. Stærke og
energieffektive 24 VDC motorer
driver via en stålforstærket
tandrem en stålslæde med
kuglelejer der løfter byrden.

KONTROLENHED
Løftevognene er udstyret med soft
start og stop for sikker og præcis
håndtering af lasten, de er nemme
at anvende med en tydelig knap
på kontrolenheden.
SIKKERHED
Alle bevægelige dele er
afskærmede. Løfteenheden har
overbelastningsbeskyttelse og
sikkerhedskobling. Løfteenhederne
leveres med en smart oplader, der
automatisk standser opladningen
af batteriet, når det er fuldt ladet.

EGENSKABER
u

Markedets højeste løftehastighed
– 125 og 270 mm/sekund

u

Fantastiske manøvreegenskaber

u

Soft start og stop

u
u

Lavt støjniveau
Bredt udvalg af tilbehør

u

Driftsikker - stålforstærket tandrem i stedet for kæde

u

Se vores rustfri sortiment på side 85-91

Tydelig kontrolenhed med batteriindikator
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Work Positioners - WP by EdmoLift
u Øvrige understel tilgængelig på forespørgsel

WP 130

				
Type
Varenr.
WP 130

87674-BE 	

WP 130EM

Kapacitet
kg
130

Max. platform Mindste
højde mm
højde mm
1690

110

WP 200

WP 200EM

Længde
mm

Bredde
mm

Højde
mm

Platform
L x B mm

Løftetid			
mm/sek
Batterier
Oplader

Vægt
kg

865

535

1915

500 x 500

125

61

24V 9Ah

2A/24V

WP 130EM

87675-BE 	

130

2090

110

865

535

2315

500 x 500

125

24V 9Ah

2A/24V

63		

WP 200

87677-BE 	

200

1690

110

874

535

1970

500 x 500

125

24V 9Ah

3A/24V

65

WP 200EM

87678-BE 	

200

2090

110

874

535

2370

500 x 500

125

24V 9Ah

3A/24V

67

WP by EdmoLift inkluderer lakeret platform i aluminium 614773. Vælges alternativ
platform eller værktøj modregnes prisen for standard platformen.

Fuld kapacitet kræver jævnt fordelt last.
Alle modeller kan leveres i antistatisk udførsel.

Værktøj og tilbehør til WP by EdmoLift
Platform i pulverlakeret
aluminium
Standard platform. Længde 500 mm. Bredde
500 mm. Tilgængelig
i specialdimensioner.

Varenr.: 614773 WP 130 WP 200
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Notater

Platform i pulverlakeret stål

Platform i rustfrit stål

Længde 500 mm. Bredde 500 mm.
Tilgængelig i specialdimensioner.

Længde 500 mm. Bredde 500 mm.
Tilgængelig i specialdimensioner.

Varenr.: 614769 WP 130 WP 200

Varenr.: 614768 WP 130 WP 200

Smart Lifting Solutions

Værktøj og tilbehør til WP by EdmoLift
Kvadratisk bom

Kvadratisk dobbelt bom

Kranarm

Længde: 500 mm.
Dimension: 40 x 40 mm.
Tilgængelig i specialdimensioner.

Længde: 500 mm, C-C af rør: 350 mm.
Tilgængelig i specialdimensioner.

Længde: 600 mm. Kapaciteten afhænger
af lastens positions. Alternativt også andre
størrelser.

Varenr.: 614744 WP 130 WP 200

Varenr.: 614784 WP 130 WP 200

Varenr.: 614746 WP 130 WP 200

Løftegaffel

Gaffel KLT

Platform i PEHD

Indvendige dimensioner: Længde 600
mm. Bredde 375 mm. Tilgængelig i
specialdimensioner

For KLT beholdere med smal kant. Indvendige
dimensioner: Længde 600 mm.
Bredde 410 mm.
Kapacitet: 100 kg.

Længde 495 mm. Bredde 495 mm.
Tilgængelig i specialdimensioner.

Varenr.: 614782 WP 130 WP 200

Varenr.: 89127 WP 130

Varenr.: 87364 WP 130

Plastplade med 3 lastruller

Platform i rustfrit stål med
PEHD vugge

Bom med lastrulle og vugge

Længde 495 mm, bredde 495 mm.
Kan også leveres platform i træ.

Roterbar vugge i PEHD. Længde 340 mm.
Bredde 290 mm. Højde: 80 mm. Maksimal
bredde på rulle: Ø600 mm. Platform i rustfrit
stål. Længde: 500 mm.
Bredde: 400 mm.
Kapacitet: 90 kg.

Vuggen er roterbar og kan nemt afmonteres.
For håndtering af ruller op til Ø 600 mm.
Kapacitet: 60 kg.

Varenr.: 87366 WP 130

Varenr.: 87412 WP 130

Varenr.: 87371 WP 130

Fast vugge

Justerbare slæder

Quick release

Til lange ruller, mål vugge L x B 400 x 700 mm.
Kapacitet: 100 kg.

Justerbare slæder for tilpasning til godsets
dimensioner. Kan bruges til bl.a. gafler, bom og
kranarme (købes separat). Minimum bredde:
210 mm. Maksimal bredde 588 mm.
Kapacitet: 100 kg.

For hurtigt skift mellem
forskellige værktøjer.

87798 & 87797

Varenr.: 87725 WP 130

Varenr.: 89569 WP 130

Beslag for slæden, varenr.: 87798 WP 130
Beslag for værktøjet, varenr.: 87797 WP 130
Beslag for slæden, varenr.: 89376 WP 200
Beslag for værktøjet, varenr.: 89375 WP 200
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Værktøj og tilbehør til WP by EdmoLift
Manuel rotationsenhed

Manuel tøndevender - 60 L

Fleksibel tøndevender

Monteres mellem masten og værktøjet.
360° rotation med justerbare intervaller for 30°
og 90°. Kapacitet: 60 kg

Designet til standard 60 L tønder.
Mekanisk sikring for anhugning på tønden.
360° rotation med justerbare intervaller for hver
30° og 90°. Kapacitet: 80 kg

For håndtering af varierende tønder og spande.
Mindst diameter: ø 200 mm. Maksimal
diameter: ø 400 mm. Kan også anvendes
til at løfte rektangulære emner. Strop for
manuel fiksering af byrden. 360° rotation med
intervaller for 30° og 90°. Kapacitet: 50 kg

Varenr.: 89568 WP 130

Varenr.: 89480 WP 130

Varenr.: 89477 WP 130

Kontrolenhed,
med knappar i
håndtaget
Håndtaget er justerbar i
højden.

Varenr.: 87733 WP 130 WP 200

Pil og klistermærker til
niveaujustering
Pilen fastgøres på slæden og klistermærkerne
på masten, anvendes til hurtig højdeindikation.

Betjeningsboks
med spiralkabel
To hastigheder 60 mm/
sek og 125 mm/sek

Varenr.: 87730 WP 130 WP 200

Flere værktøjer (kompatibel med andre
WP modeller)
Rullehåndteringsenhed
Roterbar 90° til rulle med 3” (76 mm) kerne.
Maks diameter ø800 mm. Længde på rulle op
til 500 mm. Kapacitet 80 kg.

Udskifteligt batteri
Inklusiv vægmonteret oplader og 2 batterier
24V/9Ah

Varenr.: 87734 WP 130 WP 200
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Smart Lifting Solutions

Work Positioners med elektrisk drevet værktøj
Vi tilbyder også Work Positioners med motoriseret klemkraft, rotation og ekspansion med et stort
udvalg af gribere for mange anvendelsesområder. Kontakt EdmoLift for yderligere information.

Tøndevender 87924 med motoriseret greb og rotation
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Smart Lifting Solutions

Løfteløsninger i rustfrit stål
– TIL AGGRESSIVE MILJØER OG HVOR DER ER HØJE KRAV TIL HYGIEJNE

EdmoLifts rustfri løfteborde, work positioners og øvrige
løfteløsninger er meget velegnede til anvendelse inden for
industrier, der stiller høje krav til hygiejne og rengøring. Det
gælder for eksempel den farmaceutiske industri, på slagterier
og ved fremstilling og håndtering af fødevarer.
Løftebordene er korrosionsbestandige og modstår barske
miljøer og anvendelse af aggressive rengøringsprodukter.
Rustfri løfteborde anvendes ofte i våde miljøer på grund af
produktionsprocessen eller på grund af rengøringen.
Ved disse forhold anbefaler vi, at hydraulikaggregatet placeres
et beskyttet sted, for eksempel på den anden side af en væg
i nærheden. Følger man disse anbefalinger, forebygger man
unødige driftstop.
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Rustfri enkeltsakse

u De fleste af vores løfteborde kan fremstilles
i rustfri udførsel
u Kontakt EdmoLift for at yderligere information

TM 1500SS

Vores rustfri løfteborde produceres
af materialer af høj kvalitet.
Platform, bundramme og sakse er
i rustfrit stål AISI 304/EN 1.4301.
En type stål med meget høj
korrosionsbestandighed.

FÅ TILBUD PÅ VORES
FORSKELLIGE CYLINDERE
Cylinder Type 1: almindelig
overfladebehandling med
polyuretan 2-komponentlak.
Fittings er elforzinkede.

SOM STANDARD ER ALLE RUSTFRI LØFTEBORDE
UDSTYRET MED:

Aksler, hjul og bolte er i rustfrit
stål AISI 303/EN 1.4305 med høj
korrosionsbestandighed.

Cylinder Type 3 i rustfrit stål:
cylinder i AISI 316/EN 1.4401 (SS
2347), stempel i AISI 329/EN 1.4460,
cylinderrør i AISI 420/EN 1.4031,
fittings i AISI 316/EN 1.4401
(SS 2347).

Hydraulikfittings og rør er som
standard elgalvaniserede.
Hjul i rustfrit stål eller plast.
Som standard indgår cylinder
type 2 med stempelstang i rustfrit
stål. Cylinderrøret er sandblæst,
grundmalet og lakeret to gange
med polyuretan 2-komponentlak.
Fittings er elforzinkede.

			
Type
Varenr.

Kapacitet
kg
500

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Rustfri løfteborde anvendes
ofte i våde miljøer på grund af
produktionsprocessen eller på grund
af rengøringen. Ved disse forhold
anbefaler vi, at hydraulikaggregatet
placeres et beskyttet sted, for
eksempel på den anden side af
en væg i nærheden. Følger man
disse anbefalinger, forebygger man
driftstop og simplificerer rengøring.

Vandring
mm

Mindste
højde mm

Længde
mm

Slangebrudsventil

u

Sikkerhedskantliste på alle sider af platformen.

u

Sikkerhedsklinker til service og vedligeholdelse.

u

Strømforsyning: 3 x 400 VAC

u

Styrespænding: 24 V DC

u

Elskab: IP 65

u

Kontakter: IP 65

u

Motor: IP 54

u

Returfilter i olietank

u

Lydniveau: 50-52 dB

u

Produkterne er CE-mærkede og opfylder
kravene til løftebordsstandarden EN 1570-1

Bredde
mm

Løftetid 		
sek
kW

Vægt inkl.		
emb. kg
Notater

TR 500SS*

612253

550

160

900

650

11

0,37

TL 1000SS

612254

1000	  830

180

1300

650

18

0,75	  160				

TL 2000SS

612255	 2000	 820

230

1300

800

27

0,75	 240				

TM 1500SS

612256	 1500

230

1700

900

27

0,75	 315

1100

Integreret hydraulikaggregat uden skærm. Merpris for fritstående hydraulikaggregat med skærm
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TLD 1000SS

Rustfri vertikale dobbeltsakse
Ved at forsyne et løftebord med flere sakse får man større vandring end hvad
der er muligt for en enkeltsaks.

				
Type
Varenr.

Kapacitet
kg

Vandring
mm

Mindste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Løftetid 		
sek
kW

Vægt inkl.
emb. kg

Notater

TRD 500SS*

612257

500

1100

270	  900	  650

18

0,37

140				

TLD 1000SS

612258

1000

1600

375

30

0,75

310		

1300	  800

Integreret hydraulikaggregat uden skærm. Merpris for fritstående hydraulikaggregat med skærm

Rustfri superlave løfteborde
EdmoLifts rustfri løftebord, TUB 1000, har en meget lav profil, hvilket gør
grubemontering overflødig. Med en almindelig pallevogn kan pallen nemt
lastes direkte på den U-formede platform. TCB-bordene har en solid platform.
TUB 1000SS

					
Type
Varenr.

Kapacitet
kg

Vandring
mm

Mindste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Løftetid 		
sek
kW

Vægt inkl.		
emb. kg
Notater

TCB 1000SS*

612259	  1000

715	  85

1500	  800

12

0,75

260

TUB 1000SS*

612260	 1000

715	 85

1450	 1085

12

0,75

235

			

*Fritstående hydraulikaggregat med skærm
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Rustfri Work Positioners

RUSTFRI LØFTEVOGNE DESIGNEDE TIL LEVNEDSMIDDEL- & LÆGEMIDDELINDUSTRIEN
Rustfri Work Positioners håndterer
effektivt byrder op til 300 kg og
er designede med den bedste
ergonomi og fleksibilitet for øje.
Produkterne kan alle tilpasses så
de passer til netop dine behov.

KONTROLENHED
WP 90 SS-, 200 SS- og 300
SS-modellerne er udstyret
med soft start og stop samt en
kontrolenhed med to hastigheder.

Modellerne WP 90 SS, 200 SS
og WP 300 SS er designede i
AISI 304 rustfrit stål og er IP66
klassificerede, hvilket gør det
muligt at højtryksrense dem. WP
70 SS-modellerne er semi-rustfri
med mast i aluminium, ben og
håndtag i rustfrit stål. Disse
modeller kan ikke højtryksrenses.

MAST OG LØFTEFUNKTION
Masten har en stålslæde med
præcisionskuglelejer, løftevognene
er udstyret med stærke,
energieffektive 24 V DC-motorer
og drives af en stålforstærket
tandrem, som ikke behøver særlig
vedligeholdelse.

Produkterne er designet til
anvendelse på begrænset plads.
Ved at håndtere tunge laster
med en løftebevægelse, hvor
så lidt muskelkraft som muligt
anvendes, minimeres risikoen
for arbejdsskader forårsaget
af gentagne løft, flytninger og
håndtering af tunge genstande.

SIKKERHED
Alle bevægelige dele er
afskærmede. Løfteenheden har
overbelastningsbeskyttelse og
sikkerhedskobling. Løfteenhederne
leveres med en smart oplader, der
automatisk standser opladningen
af batteriet, når det er fuldt ladet.

Løftevognene i den rustfri serie
udmærker sig ved sine alsidige
tilpasningsmuligheder, det
robuste design og uovertræffelige
manøvreringsegenskaber.
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EGENSKABER
u

Elektropoleret, rustfrit stål og semi-rustfri modeller

u

Markedets højeste løftehastighed
– 125 og 200 mm/sekund

u

Fantastiske manøvreegenskaber

u

Soft start og stop

u
u

Lavt støjniveau
Meget tilbehør, fx forskellige platforme, rullevendere, vugge,
motordrevet værktøj og forskellige chassis’er.

u

Driftsikker - stålforstærket tandrem i stedet for kæde

u

Lastcentrum 400 mm

u

To løftehastigheder, WP 90 SS, 200 SS og 300 SS

Kontrolenhed til WP 70 SS-modellerne

Kontrolenhed til WP 90 SS Q-,
200 SS-modellerne

Smart Lifting Solutions

Rustfri Work Positioners
u Øvrige understel tilgængelig på forespørgsel

WP 70 SS

WP 90 SS Q

				
Type
Varenr.

Kapacitet
kg

Max. platform Laveste
Længde
højde mm
højde mm mm

WP 200 SS

Bredde
mm

Højde
mm

Platform
LxB mm

Løftetid			
mm/sek
Batterier
Oplader

Vægt
kg

Notater

WP 70S SS*

87686 	  70

1051

101

747

560

1217

495 x 495

125

24V 7,2Ah

1,8A/24V

29

WP 70 SS*

87687 	

70

1346

101

747

560

1512

495 x 495

125

24V 7,2Ah

1,8A/24V

30		

WP 70EM SS*

87688 	

70

1746

101

747

560

1912

495 x 495

125

24V 7,2Ah

1,8A/24V

32		

WP 90S SS Q

87761 	

90

1015

128

746

550

1221

495 x 495

100/200

24V 9Ah

1,8A/24V

41		

WP 90 SS Q

87689 	

90

1304

128

746

550

1516

495 x 495

100/200

24V 9Ah

1,8A/24V

44

WP 90EM SS Q

87690 	

90

1710

128

746

550

1918

495 x 495

100/200

24V 9Ah

1,8A/24V

47		

WP 200S SS

87679

200

1280

80

899

550

1610

500 x 400

125

24V 18Ah

1,8A/24V

67		

WP 200 SS

87680

200

1650

80

899

550

1980

500 x 400

125

24V 18Ah

1,8A/24V

71		

WP 200EM SS

87681

200

2080

80

899

550

2410

500 x 400

125

24V 18Ah

1,8A/24V

76		

WP 300 SS

87682

300

1415

126

1120

580

1970

500 x 500

125

24V 18Ah

3A/24V

105		

WP 300EM SS

87683

300

1765

126

1120

580

2320

500 x 500

125

24V 18Ah

3A/24V

115

Oplader inkluderet. Alle modellen kan leveres i antistatisk udførsel.
*Semirustfri, mast i aluminium
Fuld kapacitet kræver jævnt fordelt last.

Priserne omfatter: plastplade 87796 til WP 70 SS og WP 90 SS, plade i rustfrit stål 87613 til WP 200
SS og plade i rustfrit stål 87892 til WP 300 SS. Ved valg af et andet værktøj trækkes prisen for det
inkluderede værktøj fra.

Værktøj og tilbehør til rustfri Work Positioners
Platform i rustfrit stål

Platform i PEHD

Plastplade med 3 lastruller

Længde 500 mm. Bredde 400 mm (WP
300 LxB 500x500 mm). Tilgængelig i
specialdimensioner.

Længde 495 mm. Bredde 495 mm.
Tilgængelig i specialdimensioner.

Længde 495 mm, bredde 495 mm.

Varenr.: 87793 WP 70 WP 90
Varenr.: 87613 WP 200
Varenr.: 87892 WP 300

Varenr.: 87796 WP 70

WP 90

Varenr.: 87794 WP 70

WP 90
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Værktøj og tilbehør til rustfri Work Positioners
Justerbare slæder

Bom

Dobbelt bom

Justerbare slæder for tilpasning til godsets
dimensioner. Kan bruges til bl.a. gafler, bom og
kranarme (købes separat). Minimum bredde:
210 mm. Maksimal bredde 588 mm. Kapacitet:
WP 70=50 kg, WP 90=70 kg.

Længde 500 mm, Diameter Ø60 mm.
Øvrige dimensioner tilgængelig.

Længde 500 mm, c-c: 250 mm
(300 mm for WP 200)
Øvrige dimensioner
tilgængelig.
WP 300
længde 500 mm,
c-c: 400 mm

Varenr.: 87792 WP 70 WP 90
Varenr.: 87616 WP 200
Varenr.: 87898 WP 300

Varenr.: 87790 WP 70 WP 90
Varenr.: 87617 WP 200
Varenr.: 87899 WP 300

Løftegaffel

Gaffel KLT

Bom med lastrulle og vugge

Indvendige mål LxB 585x375 mm (WP 200
LxB 570x380 mm).
Øvrige dimensioner tilgængelig.

For KLT kasser med smal kant. Indvendige
dimensioner: Længde 600 mm.
Bredde 410 mm

Vuggen er roterbar og kan nemt afmonteres.
For håndtering af ruller op til Ø 600 mm.
Kapacitet: WP 70=30 kg, WP 90=60 kg.

Varenr.: 89127 WP 70

Varenr.: 87788 WP 70

Varenr.: 89569 WP 70

WP 90

WP 300 indvendige mål
LxB 800x320 mm

Varenr.: 87787 WP 70 WP 90
Varenr.: 87614 WP 200
Varenr.: 87901 WP 300

WP 90

WP 90

Rullehåndteringsenhed

Løftearm med krog

Udskifteligt batteri

Roterbar 90°, svingbar +/-15°, til ruller med
kerne på 3” (76 mm), maks. Ø 900 mm,
maksimumlængde på rulle 500 mm,
løftekapacitet WP 90=50 kg, WP 200=100 kg

Længde 600 mm, svingbar ±15° (kun for
WP 90), Løftekapacitet afhænger af lastens
position. Øvrige dimensioner tilgængelig.

Inklusiv vægmonteret oplader og
2 batterier 24V/9Ah

Varenr.: 87618 WP 90 WP 200

Varenr.: 87723 WP 90
Varenr.: 87619 WP 200
Varenr.: 87935 WP 300

Manuel rotationsenhed
Monteres mellem masten og værktøjet.
360° rotation med justerbare intervaller for 30°
og 90°. Kapacitet: 60 kg

Varenr.: 89477 WP 70

90

WP 90

Varenr.: 87759 WP 200

Smart Lifting Solutions

Værktøj og tilbehør til rustfri Work Positioners
Quick release

Adapter til rullehåndteringsenhed

For hurtigt skift mellem forskellige
værktøjer

For håndtering af ruller med en kerne på 6” (152 mm).
Passer til rullehåndteringsenhed 87618. Der findes også
en model for håndtering af ruller med 10” (254 mm)
kerne.

Start kit*, varenr.: 89129 WP 70
Beslag for værktøjet, varenr.: 89130 WP 70
Beslag for slæden, varenr.: 87798 WP 90 WP 130
Beslag for værktøjet, varenr.: 87797 WP 90 WP 130
Beslag for slæden, varenr.: 89376 WP 200
Beslag for værktøjet, varenr.: 89375 WP 200
* Indeholder et beslag for slæden og to beslag
for værktøj

87798 & 87797
Beslaget for WP 70 har
et andet design

Work Positioners med
elektrisk drevet værktøj
Vi tilbyder også vores rustfri Work Positioners
med motoriseret klemkraft, rotation og
ekspansion samt et stort udvalg af gribere for
mange anvendelsesområder.
Kontakt EdmoLift for yderligere information.
Varenr.: 87627 WP 90 WP 200 WP 300

Rullehåndteringsenhed 87923 med motoriseret greb og rotation

Tøndevender 87924 med motoriseret greb og rotation
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NEO 30 fra EdmoLift
NEO 30 er en kompakt batteridreven løfteenhed. Så snart enheden er
hægtet på en kranarm eller krog er den klar til at håndtere byrder op til
30 kg og flytte dem let og sikkert til den ønskede position ved hjælp af
operatørens hånd. NEO 30 kan derfor ses som en naturlig forlængelse af
den menneskelige arm.
u
u
u
u
u
u
u

Nem og hurtig at installere
Batteridreven
Mobil - nem at flytte mellem arbejdsstationer
Bredt udvalg af gribere
Løft byrder op til 30 kg med et minimum af anstrengelse
Sikker og præcis - ergonomisk løft for brugeren
Adaptor for let og hurtig udskiftning af gribere

Det komplette kit indeholder:
u
u
u
u
u
u
u

NEO 30
Svirvel
Adapter
Oplader
2 batterier
Standard krog
Brugermanual

				
Model
Art.no.

Kapacitet
kg

Løftehøjde
mm

Bredde
mm

Højde
mm

Dybde
mm

Løftehastighed			
mm/sek
Batterier
Oplader

Vægt
kg

		NEO 30

30

1400

132

410

121

250-500*

7.5

89349

Ophænget for NEO 30 skal kunne klare en belastning på mindst 700 N.
*Afhængig af belastning

14,4V 5Ah

1,67A/24V

Antal løft pr. opladning: 200-500, afhænging af belastning og løftehøjde

Anvendelse af NEO 3 i tre trin
!
>=700 N

92

Notater

1

2

3

Anhug til en kran eller krog

Monter batteriet

Tryk på den grønne knap

Klar til brug

Smart Lifting Solutions

Gribere til NEO 30
Løftekapaciteten for gribere med magnet, sugekopper eller
saksemekanisme kan blive reduceret som følge af form og overflde
på det emne der skal løftes. Alle gribere har en kapacitet på 30 kg
inkl. griberens egenvægt.

Svingarm i aluminium for komplet arbejdsstation
Den lette svingarm kan monteres direkte på væggen
for at skabe en omkostningseffektivt og komplet
arbejdsstation. NEO 30 fastgøres til svirvelen i slæden og
kører let i aluminiumsprofilen. Svingkranen kan drejes
90° i begge retninger.

Tøndekrog
Gør det nemt at løfte tønder og spande i deres håndtag.
Designet er optimeret for nem og hurtig anhugning og
afsætning.

89744

Egenvægt 14 kg, længde 2000 mm

Fastgørelsesmateriale medfølger (ankerbolte FAZ II 10/20 K)

89350

Vægt 0,7 kg, højde 210 mm, bredde 70 mm, dybde 100 mm

Enkelt sugekop

Krog med fjederlås
Effektiv krog med fjederlås der sikker fastholdelse af
emnet. Integreret arm for udløsning af fjederen gør det
lettere og mere ergonomisk at frigøre lasten.

Aktiver håndtaget for at skabe vakuum mellem
sugekoppen og emnet der skal løftes. Et rødt mærke
på håndtaget advarer operatøren hvis ikke der er
tilstrækkeligt vakuum. Afhængig af hvordan griberen
monteres fås enten faste eller vipbare positioner for
sugekoppen.
u Skal testes til 2 x nominel vægt af byrden før 		
anvendelse for at verificere tilstrækkelig vakkum
på emnet.

89352

Vægt 1,2 kg, højde 150 mm, sugekop Ø150 mm

Saksegriber
Mekanisk griber der automatisk skifter mellem anhugning og frigørelse når
den trykkes mod emnet. Jo højere last der skal løfte jo hårdere trykker griberen.
Saksearmene kan justeret til emner fra 270 - 500 mm. Løftemekanismen er designet
for mindst mulig klemrisiko.
u Emnet kan være større end gribefladerne.

89351

Vægt 0,7 kg, højde 175 mm, bredde 120 mm, dybde 75 mm

Dobbelt sugekop
Aktiver håndtagene for at skabe vakuum mellem
sugekopperne og emnet der skal løftes. Et rødt
mærke på håndtagene advarer operatøren hvis
ikke der er tilstrækkeligt vakuum. Afhængig af
hvordan griberen monteres fås opnås faste
eller vipbare positioner for sugekopperne.

u Skal testes til 2 x nominel vægt af byrden før 		
anvendelse for at verificere tilstrækkelig vakkum
på emnet.
89353
		

Vægt 1,4 kg, højde 115 mm, bredde 345 mm,
sugekopper Ø120 mm

Magnet
Lille letvægtsmagnet. Velegnet for løft af
stænger, plader og øvrige stålemner op til 30
kg. Optimal sikkerhed med håndtag for manuel
frakobling af magneten mod emnet.

u Skal testes til 2 x nominel vægt af byrden før 		
anvendelse for at verificere tilstrækkelig
fastholdelse af emnet.

89354
		

Vægt 3,6 kg, højde 240 mm, dybde 125 mm,
gribeflader 55 x 120 mm

89355

Vægt 2,5 kg, højde 71 mm, bredde 60 mm, længde 84 mm
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Elektriske trækmaskiner

environmental friendly lifting solutions

Med en elektrisk trækmaskine fra Movexx kan du nemt og sikkert
håndtere tunge byrder på ergonomisk på vis. Det kan være alt fra
gitterbure, affaldsbeholdere på hjul, indkøbsvogne og sygehussenge til
store arbejdsplatforme og løfteborde med hjuludrustning.
For at den elektriske trækmaskine skal kunne flytte lasten, skal den
være placeret på hjul, for eksempel på en rullevogn eller et løftebord på
hjulbundramme. Når lasten er blevet fastgjort til trækmaskinens krog,
genererer vægten et vertikalt tryk på hjulene, som gør, at trækvognen
får fæste og kan flytte den tunge last.
Alle trækmaskiner er udstyret med en kraftig og effektiv elmotor, der gør
det nemt og uproblematisk at flytte tungt materiale.
u

Maskinen er ekstremt brugervenlig. Det er hverken nødvendigt at
have kørekort eller et certifikat for at kunne anvende den.

u

IP44

u

Omfattende tilbehørsprogram

u

De fleste maskiner har udskifteligt batteri,
hvilket muliggør kontinuerlig drift

u

Lithium batteri er tilgængelig på de fleste maskiner
for lang og problemfri anvendelse

				
Type
Varenr.

Længde
mm

Bredde
mm

Højde
mm

Movexx T1000 RZS

Movexx T2500 Scooter

Movexx MD1000***

Max hastighed
km/h

Batteri-		
kapacitet
Oplader

Motoreffekt

Vægt kg
inkl. batteri

Notater

T1000 BASIC

88343

1000

756

440

1056

4,7

22Ah

5A/24V

300W

T1000**

88342

1000

920

438

985

4,7

22Ah

5A/24V

300W

58		

T1000 RVS* **

88975

1000

920

438

985

5

22Ah

5A/24V

300W

63

T1000 CLEAN ROOM*

88344

1000

767

462

1055

4,7

22Ah

5A/24V

300W

T1000 D**

88683

1000

1176

445

1155

5

22Ah

5A/24V

600W

123

T1000 P**

88976

1000

1278

423

1146

3,8

22Ah

5A/24V

300W

100

T1000 Platform**

88977

1000

1226

450

1261

6,6

36Ah

10A/29,4V

420W

111		

T1000 RZ**

88978

1000

771

511

1061

4,7

36Ah

5A/24V

300W

154			

MD1000 ***

89544

1000

-

-

1223

4,5

20Ah

10A/25,6V

300W

T1500**

88345

1500

876

483

1177

4,7

22Ah

5A/24V

600W

129

T1500 RVS* **

89343

1500

876

483

1177

4,7

22Ah

5A/24V

600W

105

T1500 CLEAN ROOM*

88347

1500

771

511

1061

4,7

22Ah

5A/24V

600W

105

T1500 D**

88979

1500

1232

486

1158

4,7

22Ah

5A/24V

600W

248

T1500 RZS**

88980

1500

1239

534

1271

3,8

22Ah

5A/24V

600W

157			

T2500

88348

2500

757

511

1278

4,7

75Ah

10A/24V

600W

295

T2500 P**

88981

2500

1362

478

1053

3,8

36Ah

10A/29,4V

600W

154

T2500 Scooter

88983

2500

1237

511

1075

8

80Ah

10A/24V

800W

295			

T3500

88349

3500

915

511

1269

4,7

75Ah

10A/24V

600W

310		

T3500 Platform

89543

3500

1400

692

1370

13

120Ah

20A/25,6V

1700W

471			

T6000

88608

6000

1000

807

1267

4,2

80Ah

20A/24V

1100W

690

Værktøj / trækkrog er tilvælges separat

94

Kapacitet
kg

Movexx T1000

63			

61		

-			

*Rustfrit stål **Udskifteligt batteri ***Modulært design med tilvalg af understel og værktøj/krog

Movexx T1000 Basic

Movexx T1000 Clean Room

Movexx T1000 D

Movexx T1000 P

Movexx T1000 Platform

Movexx T1500

Movexx T2500

Movexx T2500 P

Movexx T3500 Platform

Movexx T6000

Smart Lifting Solutions

Lufthavne

Produktion
Affaldshåndtering

Detailhandel & distribution

Levneds- og lægemiddelindustrier

Hospital
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Work Positioner for effektiv håndtering af hjul og dæk
u

God ergonomi

u

Højere kapacitet

u

Sikrere løft

Dækløfter
Dækløftere anvendes for at opnå den bedste ergonomi og effektivitet,
når tunge dæk skal løftes af eller på pallestativer. Løfteren håndterer 4
dæk ad gangen. Dækvognen, som er tilbehør, anvendes til nemt at køre
dækkene videre på gulvet.

3.

2.

1.
				
Type
Varenr.
		WP 130 WL

3-funktioner
Kapacitet
kg

88270 	  130

Vandring
mm

Længde
mm

Bredde
mm

Højde
mm

Løftetid			
mm/sek
Batterier
Oplader

Vægt
kg

1710

1350

510

1990

125

80

Vandring
mm

Længde
mm

Bredde
mm

Højde
mm

Løftetid			
mm/sek
Batterier
Oplader

Vægt
kg

1235

750

750

1350

125

49

24 V 9 Ah

2 A/24 V

Notater

Montage af hjul
Work Positioner for hjulmontage anvendes for
at opnå den bedste ergonomi og effektivitet når
tunge hjul skal løftes og monteres på et køretøj.
Hvis hjulene lastes direkte på gaflerne, er det
muligt at dreje hjulene, så hjulboltene positioneres
korrekt. Det er muligt at løfte to hjul ad gangen.
Med dækvognen, som er tilbehør, kan man løfte
4 hjul direkte fra gulvet og op i en ergonomisk
arbejdshøjde.

				
Type
Varenr.
		WP 130 WL

Kapacitet
kg

88269 	  130

Dækvogn
Til enkel og smidig håndtering af dæk. Dækvognen
er udformet, så den passer til både dækløfter og
dækmonteringsenhed.

96

24 V 9 Ah

2 A/24 V

Notater

6 STK. PR. PAKKE

Varenr.

Tilbehør

Passer til

88282 	

Dækvogn, der håndterer 4 dæk, en pakke indeholder 6 dækvogne.

WP 130 WL, WM

Notater

Smart Lifting Solutions

AIR – arbejd sikkert i højden

environmental friendly lifting solutions

AIR er en kompakt og mobil arbejdsplatform i et moderne design.

u

Nem at anvende

AIR er nem at anvende, den kører nemt og passerer godt gennem en
almindelig døråbning. Arbejdsplatformen er perfekt på trange pladser og
løfter en person med værktøj og last, så der kan nås arbejdshøjder på
6 meter.

u

Kan køres gennem en almindelig døråbning

u

Stilrent design

u

Høj løftehøjde

u

Skridsikkert gulv i platformen

u

Nem at manøvrere

u

Hovedstrømafbryder med lås

u

Afsætningsbakke til værktøj og materialer

u

Selvkørende enhed eller skubbemodel

u

Lavt niveau mellem platform og gulv for
enkel ud- og påstigning

u

Svingbar låge, som automatisk lukker,
når du stiger op på eller ud af platformen

AIR minimerer risiciene ved at arbejde fra høje stiger, stilladser og
lignende. Produktet er beregnet til offentlige steder som hospitaler,
butikker og kontorer, men fungerer også godt på værksteder og i
produktionslokaler.
MA-modellerne kan styres fra platformen med joystik mens PA
modellerne skubbes manuelt.
AIR er designet til indendørs brug og må ikke anvendes udendørs, på
skrånende underlag eller hvis der er kraftig vind.

EdmoLift AIR er fleksibel og går
nemt gennem en almindelig
døråbning.

AIR 1500PA

				
Type		
Varenr.

AIR 2950MA

AIR 2950PA

Kapacitet
kg

Totalhøjde
sænket mm

Totalhøjde
hævet mm

Platform, højde
hævet mm

Arbejdshøjde		
mm		

AIR 3950MA

Længde
mm

Bredde		
mm
Batterier

Egenvægt		
kg
Notater

AIR 1500PA*

89749

130***

1550

2552

1500

3500

995

697

2 x 12V 9Ah

AIR 2950PA*

86710

180***

1640

4240

2950

4950

1155

760

2 x 12V 75Ah

230

AIR 2950MA**

86700

180***

1640

4240

2950

4950

1155

760

2 x 12V 75Ah

331

AIR 3950MA**

89750

180***

1980

5174

3995

5995

1155

760

2 x 12V 75Ah

462

320		

*Flyttes manuelt. **Selvkørende med styring fra kurven ***1 person inklusiv værktøj og materialer.
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Godslift - for både indendørs og overdækket anvendelse
LØFTEHØJDE OP TIL 10 METER • PLADSBESPARENDE DESIGN
EdmoLifts godslifte er designet til tunge løft mellem to eller flere faste
niveauer. Det robuste design muliggør en løftehøjde på op til 10 meter,
samtidig med at der ikke er behov for at montere liften i en grube.
Godsliftene kan monteres op ad en eksisterende væg eller som fritstående
enhed i en skakt med overvågede og låste døre.
I standardudførsel er godsliften forberedt for to niveauer og inkludere softstart/stop, 2 betjeningsbokse og endestop for de respektive niveauer.
Specielle regler og standarder kan være gældende for liften afhængig af
hvor den monteres.

EGENSKABER
u

Løftehøjde op til 10 meter

u

Eksternt aggregat – behøver intet maskinrum

u

Fleksibelt design for tilpasning til den tiltænkte anvendelse

u

Hurtig og praktisk installation

u

Pladsbesparende

u

Til indendørs og udendørs brug

C
B

A

Godslift – enkelt mast
Gelænder og afskærmning mod masten er inkluderet. Yderligere gelænder og låger er projektspecifikke tilvalg.
Alle godslifte kan som standard leveres med løftehøjde op til 10 meter i intervaller af 1 meter.

98

Løftehøjde
mm

C

A

B

Mindste
højde mm

Platform bredde
min / max, mm

Platform dybde
max, mm

Type

Varenr.

Kapacitet
kg

GLS 1000-3

5420001

1000

3000

100

1000/2800

2000

GLS 1000-6

5420004

1000

6000

100

1000/2800

2000

GLS 1000-10

5420008

1000

10000

100

1000/2800

2000

GLS 1500-3

5420009

1500

3000

150

1000/2800

2000

GLS 1500-6

5420012

1500

6000

150

1000/2800

2000

GLS 1500-10

5420016

1500

10000

150

1000/2800

2000

GLS 2000-3

5420017

2000

3000

200

1000/2800

2000

GLS 2000-6

5420020

2000

6000

200

1000/2800

2000

GLS 2000-10

5420024

2000

10000

200

1000/2800

2000

Notater

Smart Lifting Solutions

Godslift - dobbelt mast
Godslifte med kapacitet op til 5000 kg og platform op til 3x6 meter.
Kontakt EdmoLift for yderligere information.

Godslift med to master placeret på
samme side af platformen. Liften er
monteret i en grube så der er en plan
indkørsel på nedre niveau.

Godslift med to master placeret på
modstående sider af platformen. Liften
er monteret i en grube så der er en plan
indkørsel på nedre niveau.
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EDMOLIFT

Bil løfteborde
Bil løfteborde gør det muligt at flytte biler mellem forskellige etager i showrooms. Det
optimerede design gør denne proces nemmere end nogensinde før.
Disse løfteborde giver også mulighed for intelligent opbevaring af bilen under
jordoverfladen. Herved kan pladsen benyttes til andre formål mens bilen står sikkert og
godt beskyttet.
Løftebordene kan i deres standardudførsel kun anvendes til løft af biler, da platformen
og den øvrige konstruktion er optimeret hertil. Løftebordene kan selv selvfølgelig
tilpasses andre anvendelsesområder hvor der er behov for at løfte tungt og
omfangsrigt godt
Hvis opgaven kræver det kan løftebordene selvfølgelig leveres med sikkerhedsudstyr
som fx gelænder, elektrisk dørlåse osv.

EGENSKABER
u

Løftekapacitet op til 4500 kg

u
u
u
u
u
u

Vandring op til 7 meter
Skridsikker overflade i tåreplade
Justerbare bundstøtter i bundrammen
Platform længde fra 5.000 mm til 6000 mm

Løfteøjer
Fritstående hydraulikaggregat med 6 meter slange eller inspektionslem i platformen

		
Type
Varenr.

Kapacitet
kg

Vandring
mm

Mindste
højde mm

Længde
mm

Bredde
mm

Løftetid 		
sek
kW

Vægt inkl.
emb. kg

TF 4500

606550

4500

3500

590

5000

2400

77

5,5

3100				

TO 3500

614850

3500

4000

730

6000

2400

81

5,5

4070				

TOD 3500

615150

3500

7000

1400

6000

2400

128

5,5

5425

Vores bil løfteborde fremstilles i mange forskellige udgaver. Kontakt EdmoLift for yderligere information.
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LEVERINGSVILKÅR

LEVERINGSOMFANG

BETALINGSVILKÅR

Alle hydraulik-produkter leveres
komplette, inklusive olie. Produkterne
er prøvekørte og funktionstestede.
Løftebordene udstyres som standard
med 3-faset motor 400 VAC.
Betjeningsboks, ventilspole og afbryder
til sikkerhedskantliste er 24 V.

20 dage netto, hvis intet andet er aftalt.
Fra forfaldsdatoen debiteres morarenter
på 12 %. Ved rykkerskrivelse tilkommer
den lovmæssige afgift.

SALGS- &
LEVERINGSBETINGELSER

Priser er angivet eksklusiv moms og
gælder ab fabrik (EXW, Incoterms 2010).
Emballageomkostninger faktureres
separat. For generelle salgs- og
leveringsvilkår gælder NL 17 med
udvidet garanti på 2 år samt
EdmoLift – Conditions.
(www.edmolift.dk/ec)

GYLDIGHED
EdmoLift tager forbehold for ændringer
samt eventuelle trykfejl.

INSTALLATION
Installation indgår ikke, medmindre
dette specifikt aftales. Installatør og
arbejdsgiver skal sørge for, at der
ikke opstår nogen klemmerisiko, at
løfteudstyret anvendes på den tilsigtede
måde, samt at myndighedernes
forskrifter følges.

LAKERING
Standardfarver RAL 5002, RAL 2010, RAL
7024, RAL 9005.

EDMOLIFT
I VERDEN
KONTOR:
Sverige (HK), Danmark,
Frankrig, Kina, Rusland,
Storbritannien, Tyskland,
Holland.

PRODUKTDEKLARATION

EKSPORTMARKEDER

Vi konstruerer og producerer vores
produkter i henhold til gældende
EU-normer og -standarder.
Produkterne leveres med CE-mærke
og overensstemmelseserklæring. Når
produktet ikke er komplet, leveres
det med en type 2B-deklaration.
Dette gælder for eksempel ved
systemintegration.

Argentina, Armenien, Australien, Belgien, Brasilien,
Chile, Egypten, Estland, Filippinerne, Finland, Frankrig,
Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong,
Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Canada,
Kina, Kroatien, Letland, Litauen, Madagaskar, Mexico,
Holland, Norge, New Zealand, Peru, Polen, Portugal,
Rumænien, Rusland, Saudi Arabien, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika,
Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA,
Østrig.

EDMOLIFT – EN GLOBAL
PARTNER I VERDENSKLASSE
EdmoLift er en af verdens største
producenter af løfteborde,
pallehåndteringsprodukter og
hjælpemidler til materialehåndtering.
I mere end 55 år har vi haft succes
med at levere løfteborde og løsninger
til materialehåndtering. Den største
kundekategori er industrivirksomheder,
men vores løfteløsninger ses også inden
for distribution, service og handel.
Vores forretningsidé er at være den
leverandør på markedet, der skaber
mest værdi for vore kunder. EdmoLift
leverer merværdi og høj kvalitet, så
vores produkter opfylder vores kunders
krav, giver den bedste funktionalitet
og har en lang levetid. Vores produkter
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sælges hovedsagelig via forhandlere
og datterselskaber i mere end 60 lande
rundt om i verden.
EdmoLift blev stiftet i 1964 af Torbjörn
Edmo. Virksomheden har hjemme i
smukke Härnösand i Höga Kusten, hvor
vi har moderne lokaler til produktion,
udvikling, salg og service. Vores erfarne
og kyndige personale kan give hurtige
svar og en god service.
Vores mål er at tilvejebringe de
bedste og mest ergonomiske,
omkostningseffektive løsninger på dine
løfte- og håndteringsbehov.
Verdensklasse fra Skandinavien!

Kontor

Eksportmarkeder

environmental friendly lifting solutions

EcoVadis anvendes til at
afgøre en leverandørs
ansvarlighed over for sine
ansatte, samfundet og
miljøet. Kun fem procent af
virksomhederne, der blev
vurderet i en international
bæredygtighedsanalyse,
nåede det højeste niveau –
guld. En af dem er EdmoLift
AB.

EdmoLifts GoGreen er en
serie med udvalgte produkter,
der er designede til en mindre
miljøpåvirkning.

EdmoLift er certificeret i henhold
til FR2000 - et integreret
administrationssystem til Kvalitet,
Miljø, Arbejdsmiljø, Brandbeskyttelse
og Kompetence. Systemet er baseret
på ISO 9001, ISO 14001 og SS 62 40
70, samt det svenske arbejdstilsyns
forskrifter om systematisk
arbejdsmiljøhåndtering, AFS 2001:1
og den svenske redningsmyndigheds
generelle råd om systematisk
brandbeskyttelse, SRVFS 2004:3.

EdmoLift AB har den
højeste kreditvurdering, et
aktieselskab kan få i Sverige.

I sin grundudførelse opfylder
EdmoLift-løfteborde
grundkravene i henhold
til løftebordsstandarden
EN 1570-1. Denne
Europastandard angiver
sikkerhedskravene til
løfteborde, som anvendes til
løftning og/eller sænkning af
materiale og/eller uddannede
personer som følger med
løftebordet.
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