ARKIV

KONCEPT
Ergofokus koncept för hantering av
böcker, kartonger, backar och dylikt
är speciellt framtagen för att
möjliggöra arkivarbetet så enkelt
och effektivt som möjligt.

Ergonomiskt

Enkelt
Effektivt

L&D ARKIVVAGN
Arkivvagnen är vår ergonomiskt utformade
lyftvagn som minimerar risken för belastningsskador och olycksfall.
Vagnen är speciellt framtagen och anpassad
för arkivarbete. Perfekt för hantering och lyft
av kartonger, backar, lådor och dylikt även i
trånga utrymmen.
Arkivvagnen är försedd med ett flak med
dubbla hyllplan som enkelt kan höjas– och
sänkas, detta styrs med en manöverdosa.
Manöverdosan sitter i en hållare på handtaget
och är löstagbart för ergonomisk och enkel
hantering.
Lyftvagnen är utrustad med en stege för enkel
hantering på höga höjder.

Stegen
Vagnen är utrustad med en stege för enkel
hantering på höga höjder. Stegen sitter fast i
pelaren och är svängbar för god åtkomst,
stegen fälls lätt ihop när vagnen skall köras.

Vagnen är liten och nätt men ändå tåligt byggd i
aluminium och lackat stål.
Handtaget kan enkelt justeras i höjdled, för att
anpassas till rätt höjd för användaren.
Pelaren finns att få i olika höjder och har
skruvdrift.
För maximal säkerhet har lyftvagnen en inbyggd
frikopplingsfunktion som fungerar som ett
kläm– och tippskydd.
Arkivvagnen är byggd för att klara lyft på 70kg.
Lyftvagnen har pedalaktiverad riktnings– och
rullbroms på bakhjulen.

Arkivflaket
Arkivflaket består av två hyllplan och detta är
höj– och sänkbart, det styrs enkelt med
manöverdosan som är löstagbar och sitter i en
hållare på handtaget.

L&D ARKIVVAGN

Pelaren
Pelaren har skruvdrift vilket gör den pålitlig
och tålig för många års användning.
Pelarna finns att få i olika höjder.

Chassit
Chassit (benen) är endast 435mm brett, vilket
gör vagnen väldigt smidig och lätt att
manövrera.

För maximal säkerhet har lyftvagnen en
inbyggd frikopplingsfunktion, som fungerar
som ett kläm– och tippskydd som automatiskt
frikopplar vid sänkning av lasten om det
stöter på ett hinder.

Trots låg egenvikt klarar lyftvagnen vikter på
upp till 70kg.
L&D Arkivvagn är CE-märkt.

Tekniska Specifikationer
Masten

Totalhöjd

Total lyfthöjd

Total lyfthöjd

Nedre hylla

övre hylla

Slaglängd

Standard

1688

1368

2061

1234

+250 standard på arkivvagnen

1938

1618

2314

1484

+500

2188

1868

2561

1734

Minsta Lyfthöjd standard (nedre hylla/övre plan):

134 / 961 mm

Totalbredd:

498 mm

Längd utan lastflak:

735 mm

Lastplan (LxB):

498x380 / 408 mm

Hjuldiameter (fram / bak):

80 / 100 mm

Maxlast Arkivvagn:

70 kg

Egenvikt:

45 kg

Batterispänning:

24 V

Batterikapacitet:

7,2 Ah

Material:

Chassi i pulverlackat stål
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Vårt mål är att minska ohälsan och öka er
produktivitet,

genom produkter som inte bara avlastar,
utan även effektiviserar tunga och svåra
arbetsmoment.
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