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Rostfri saxlyftvagn 
- hygien på rätt nivå
Optimal hygien! De rostfria saxlyftvagnarna är 
utvecklade för höga miljökrav i nära samarbete 
med industrikunder med hård miljö och grundlig 
rengöring. Med denna konstruktion på saxlyftaren 
minimeras risken för bakterieangrepp.

Hög flexibilitet och effektivitet. Med en och samma 
lyftvagn kan en lastpall transporteras och lyftas till 
den rätta arbetshöjden.

Konstruktionen förebygger arbetsskador och förslit-
ning av användaren. Fokus är satt på användarens 
säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden.

Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett 
nära samarbete med experter inom både säkerhet 
och hälsovård.

HL / EHL RF-PLUS / RF-SEMI
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Tekniska specifikationer
Med saxlyftvagnen kan 1500 kg trans-
porteras och lyftas upp till 470 mm. 
Från 470 mm är lyftkapaciteten 1000 kg.

Optimal rengöringsvänlighet och mot-
ståndskraft tack vare:
l syrafast och el-polerat gaffelchassi  
 (AISI 316L)
 
HL RF-PLUS: Rostfritt handtag, saxben 
och pumpkolv.
EHL RF-PLUS: IP54, Rostfri batteri-
kåpa, handtag, saxben och cylinderhus.
HL RF-SEMI: Rostfritt handtag, pump-
kolv, axlar och hjulhållare. Övriga delar  
har en polymer plastbeläggning eller 
kromatiserade. 
EHL RF-SEMI: Rostfritt handtag, axlar 
och hjulhållare. Övriga delar har en  
polymer plastbeläggning eller kroma 
tiserade. Batteriindikator extra lack- 
förseglad.

RF-SEMI för livsmedelsindustrin till de områden där 
hygienkraven är mindre men korrosionsskyddet viktigt.

RF-PLUS för livsmedels- och läkemedelsindustrin där det 
ställs stora krav på hygien och rengöring.

Fråga efter materialspecifikationer eller besök www.logitrans.com. 
Vi erbjuder också kundanpassade lösningar. 

Optimal säkerhet: Stödben vid 
styrhjulen, fotskydd och central 
placering av alla reglage på 
handtaget.

Heltäckta gafflar betyder lättare 
rengöring och färre gömställen 
för bakterier.

Den manuella saxlyftvagnen 
finns också i ett explosions-
skyddad utförande.

Ergonomiskt handtag ger an-
vändaren ett avslappnat grepp. 

Fjärrmanövrering, även trådlös, 
finns som extra tillbehör (EHL).

Vattenskyddad inkapsling av 
lyftmotorn (EHL RF-PLUS).

Produkt (mått i mm) HL 1004 RF-PLUS, HL 1004 RF-SEMI EHL 1004 RF-PLUS, EHL 1004 RF-SEMI

Kapacitet i kg 1500* 1500*

Lyfthöjd h3  800 800

Gaffellängd l 1200 1200

Bygghöjd h1 540 540

Gaffelspännvidd b5 540, 680 540, 680 

Längd utan gafflar l2 340 445

Totallängd l1 1580 1645

Totalhöjd med handtag h4 1220 1240

Nedsänkt höjd h13 90 90

Gaffelbredd e 163 163

Styrvinkel 210° 180°

Gångbreddsbehov Ast 1830 (pall: 1200 x 800) 1890 (pall: 1200 x 800)

Lyfthastighet med/utan last 0,05/0,08 m/s

Lyfthastighet normal/quick 10/35 mm pr. pump

Sänkhastighet Utan last 0,093 m/s Med/utan: 0,07/0,05 m/s

Motor 1,2 kW 12 V

Egenvikt med 1140 mm gafflar 125 kg 132 kg (utan batteri)

HL / EHL RF-PLUS / RF-SEMI

* Kapaciteten övergår från 1500 kg till 1000 kg vid lyfthöjden 470 mm.


