
Manuell/elektrisk  
saxlyftvagn 
– optimal arbetshöjd

Saxlyftvagnen kan transportera och 
lyfta en pall till en ergonomiskt korrekt 
arbetshöjd: 1500 kg kan transporteras 
och lyftas upp till 470 mm. Från 470 mm
är lyftkapaciteten 1000 kg.  

Fokus ligger på användarens ergono-
miska arbetssituation. Med saxlyft-
vagnen uppstår möjlighet till en variabel 
arbetshöjd på upp till 800 mm, och 
användaren får därmed möjlighet till en 
individuell höjdanpassning som skonar 
rygg och axlar. Lyft utförs antingen 
manuellt (HL) eller elektriskt (EHL). 

Den elektriska saxlyftvagnen kan 
utrustas med fjärrkontroll samt automa-
tisk nivåreglering som automatiskt kan 
säkerställa en konstant arbetshöjd, så 
att användaren hela tiden uppnår en 
ergonomiskt korrektarbetsställning. Med 
automatisk nivåregleringen lyfts  
gafflarna automatiskt när gods tas av 
och sänks när gods läggs på.

logitrans.com

LOGITRANS 
HL / EHL

60 years experience with
LIFTING PERFORMANCE 



Produkt (mått i mm) HL 1006 EHL 1004

Kapacitet i kg 1500* 1000 1500* 1000

Lyfthöjd h3 500 600 800 800 800 500 600 800 800 800

Gaffellängd l 700 900 1200 1520 2000 700 900 1200 1520 2000

Bygghöjd h1 540 540

Gaffelspännvidd b5 480, 540, 680 540, 680 480, 540, 680 540, 680

Längd utan gafflar l2 356 451

Totallängd l1 1056 1256 1556 1876 2356 1151 1351 1651 1971 2451

Totalhöjd inkl. handtag h4 1225 1195

Nedsänkt gaffelhöjd h13 85 90 85 90

Gaffelbredd e 163 163

Styrvinkel 230° 180°

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

Lyfthastighet m/u last - 0,05/0,08 m/s

Lyfthastighet normal/quick 10/35 mm pr. pump -

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

Motor - 1,2 kW 12 V

Egenvikt med1200 mm gafflar 95 kg 104 kg (utan batteri)

* Kapaciteten övergår från 1500 kg till 1000 kg vid lyfthöjden 470 mm.
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Ergonomi
 · Justerbar arbetshöjd
 · Ergonomiskt handtag
 · Mycket låg pumpeffekt (HL)/elektrisk  
 pumpfunktion (EHL) 

Säkerhet
 · Fotskydd
 · Låg bygghöjd
 · Stödben vid styrhjulen
 · Boggiehjul på saxbenen

Hållbarhet
 · Lång livslängd 
 · Låga underhållskostnader
 · Driftsäker cylinderkonstruktion
 · Kraftig konstruktion

Det ergonomiska handtaget 
ger ett avslappnat grepp. Alla 
manöverfunktioner är centralt 
placerade i handtaget.

Boggiehjulen har en broms-
funktion och är skonsamma mot 
golvet.

Automatisk nivåreglering (extra- 
utrustning) ger en konstant 
arbetshöjd.

Finns också med elektriskt lyft, 
samt i rostfritt och ex-skyddat 
utförande.

Den elektriska saxlyftvagnen
har ett centralt placerat 
nödstopp. Gafflarna stannar 
snabbt och exakt. 

Den manuella saxlyftvagnen 
har mycket låg pumpkraft, 
fotskydd och neutralställning av 
handtaget.
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