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Vårt elektriska kläm- och vridverktyg är perfekt för hantering av gods där man vill 
klämma från utsidan. 
Tack vare gripdonens form kan man lyfta både rullar och lådor. Allt styrs elektroniskt 
från manöverboxen vid handtaget. Kan rotera 360° , är lätt att konfigurera och kan 
anpassas till olika laster. 
Motorstyrning med joystick för rotation och tryckknappar för att styra klämfunktionen. 
Squeeze&Turn finns i två olika standard utförande men vi tar även fram kundanpassade 
varianter där klämarmarna kan special anpassas. 

Med rullflak går lastningen enklare, flaket finns med framåt eller sidoriktade rullar.  

Rullarna kan låsas vid transport. 

Finns även som släta flak med frontrulle eller sidorullar. 

Lastbärare  
 

Ergofokus har lång erfarenhet av materialhantering och vi vet att                  
förutsättningarna och produkterna skiljer sig från kund till kund. 
 
Vi har ett brett utbud av standardlösningar som löser vanliga  
problem. 
 
Vår styrka är att vi kan anpassa och använda delar av dessa   
verktyg för att snabbt skapa kundanpassade lösningar. 

Squeeze & Turn 

Rullflak 

Spjut för rullhantering 

Det enkla och perfekta verktyget för att lyfta liggande rullar. Om rullen redan          
ligger ner kan man enkelt lyfta i kärnan med ett rullspjut. Att lyfta en rulle från        
pall till en maskin kan annars vara ett tungt jobb, undvik detta med vårt rullspjut      

och gör rullhanteringen enkel och ergonomisk. 

Passar rullar med minst Ø70mm hål, behöver ni mindre så löser vi det också. 
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V-BLOCK 

En V-formad vagga monterad på flaket för att lägga rullar i.  

Kombinerat med snurrskivan roterar v-blocket enkelt så att rullen kan positioneras     

rätt för avlastning. 

 

Apoteksflaket är speciellt framtaget för hantering av apoteksbackar. Med hjälp            

av gaffeln kan ni lyfta upp flera plastbackar samtidigt.  

Fäller man ner lastplattan kan vagnen användas även för andra lyftändamål. 

 

VÅGAR 

APOTEKSFLAK 

Två olika vågar erbjuds, en kontrollvåg och en räknevåg. Räknevågen har en             
räknefunktion och används för att beräkna antalet utifrån styckevikten vilket är      
mycket praktiskt då många små detaljer ska plockas på lagret, eller vid inventering. 

Resultatet avläses i displayen på lastflaket. 

Ansluts till lyftvagnens strömuttag. 

 

GAFFLAR 

Ett enkelt sätt att hantera rullar liggandes. Kan anpassas så att man kan hämta         
rullar som ligger ned på golv eller pall. Gaffeln lämpar sig ofta när det inte finns     

mycket plats under maskinens axel och man vill ha rullens kärna fri.  

Kan beställas i önskat mått. 



Motordriven vridplatta. Komplett med kontrollbox och anslutningskablar till batteri  
paketet. Rotationen styrs av en joystick med steglös hastighetsreglering. Flera         
standardverktyg passar på vridplattan, men den kan även användas till kundanpassade 

lösningar. 

Vridplattan finns med roterande elanslutning avsedd för elektriska lastbärare, förberedd 

för anslutning av ytterligare två motorer på verktyget. 
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VRIDPLATTA 

Teleskopmasten ökar lyfthöjden utan att påverka totalhöjden på vagnen. En extra    
pelare med motor monteras på vagnen. Perfekt när man behöver lyfta högt i en del av 

lokalen men har begränsad maxhöjd vid passage genom dörröppningar etc.  

Teleskopmast kan monteras på alla vagnar i P-serien. 

 

EXPAND & TURN 

TELESKOPMAST 

Expanderar, lyfter och vrider objektet. Hämtar rullen stående, vrider den till           
horisontellt läge och lämnar den på t ex en maskinaxel. Finns som standard för 3 och 6 
tums kärnor. Expanderar med hjälp av en egen kompresson vilket innebär att man inte 

behöver ansluta en luftslang till vagnen. 

Expand & Turn finns även i en manuell variant, optimal där rullarna och vikten är lite 

mindre. 

Expand & Turn lämpar sig allra bäst när man inte kan klämma rullen på utsidan. 

MJÖLKFLAK 

Detta lyftredskap är framtaget för storkök. Flakskivan har en urfasning och vid nedfällt 

läge kan man lyfta två stycken 20 liters mjölkförpackningar eller andra föremål. 

Med flakskivan i uppfällt läge kan man lyfta kantiner med hjälp av kantingaffeln. 

 


