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Ergonomics in focus since 2001
Sara Ljunggren CEO

Kort om oss:
Ljunggren & daughters AB startades 2001 i Sollentuna av Lennart Ljunggren och Sara Ljunggren.
Utgångspunkten var att med hjälp av flexibla, smidiga hjälpmedel, förhindra tunga lyft och
felaktiga arbetsställningar framför allt i storkök.
Egentligen började det redan 1977 när Lennart fick en förfrågan från Stockholms skolkök, där de
hade problem med tunga bleck och potatissäckar som vägde 50 kg/st! 3 år senare var storkökslyften
uppfunnen, tillverkad och levererad i 100 exemplar. Lennart har därefter jobbat med olika typer av
lyftvagnar och 2001 var det alltså dags för generationsskifte.
Med tiden växte produktsortimentet och i och med det utvidgades vår målgrupp. Idag har vi ett
modulbyggt standardsortiment, som enkelt specialanpassas till kundernas behov, och vi är även
agenter och återförsäljare för många olika produkter och märken, med fokus på att underlätta din
arbetsvardag.
Vi samarbetar med ergonomer och skyddsombud runtom i landet och alla våra medarbetare har
grundläggande utbildning i belastningsergonomi.
2016 bytte vi namn till L&d Ergofokus AB

Kontaktpersoner
CEO / VD
KAM Storkök
Sara Ljunggren
+46 705 29 99 69
sara@ergofokus.se

Produktchef
Försäljning Storkök
Björn Bok
+46 709 78 30 87
bjorn@ergofokus.se
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Teknik & Utveckling
Försäljning Industri
Magnus Andersson
+46 703 32 79 90
magnus@ergofokus.se
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Speciallösningar
Vi har lång erfarenhet av att ta fram speciella lösningar anpassade för olika ändamål. Vi utgår från
ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar, måttar och skissar. Det kan handla om att förändra
en befintlig lösning eller att ta fram en helt ny lösning.
Tekniskt kan vi lösa många önskemål men först bör man fundera över om ändrade rutiner i arbetet
löser problemet helt eller delvis. Vi hjälper till att belysa risker och hur ofta lösningen ska nyttjas
för att värdera vinsten för lösningen jämfört med direkta och indirekta kostnader. Flera av de
tidigare speciallösningar vi tagit fram marknadsförs idag under Ergofokus™ standardsortiment.

www.ergofokus.se

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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Villkor
ÖPPET KÖP
För oss är det viktigt med nöjda kunder! Därför lånar vi ut de flesta av våra
standardprodukter på kostnadsfritt öppet köp i 14 dagar. På så vis kan
användaren testa och utvärdera produkten innan köpebeslut behöver tas.
Vid eventuell retur, debiteras dock returfrakten, såvida inget annat
överenskommits.
GARANTI
Garanti gäller 2 år (24 månader) för material- och tillverkningsfel.
Se kompletta villkor på www.ergofokus.se eller kontakta oss.
SERVICE / MONTAGE
Vid behov av service eller montagehjälp, kommer vi gärna till er.
Debitering vid montage är 650 kr/tim. Detta gäller såvida inte ett
fast pris har överenskommits. Minsta debitering är 0,5 tim (325 SEK).
Att vi servar och monterar våra egna produkter på plats borgar för att
utrustningen fungerar optimalt utifrån funktion och säkerhet. I samband med
montage utbildar vi även personalen och vid nyanställning hos er, återkommer
vi gärna för att utbilda även den nya personalen.
HÖJ- & SÄNKBART
Rätt arbetshöjd är en förutsättning för att kroppen ska orka med hela dagen.
Såväl spända uppdragna axlar, som en böjd rygg ger snabbt belastningsskador,
d.v.s. värk! Det är svårare att få bukt med problemen ju längre tid kroppen
utsatts för dem, varför det är viktigt att förebygga skador och problem redan
på ett tidigt stadium.
RULLBART
Produkter på hjul ökar flexibiliteten och förbättrar logistiken på arbetsplatsen.
Hjulen finns med eller utan broms, i storlekar från 80 mm till 150 mm i diameter. Med större hjul blir produkten lättare att förflytta. Små hjul använder vi
när det är viktigt att hålla produkten så låg som möjligt (ex. p.g.a. dörrposter
eller önskad lyfthöjd).
SPOLBART
För arbetsplatser där hygienkraven är extra höga (t.ex. inom livsmedelsindustrin
och läkemedelsindustrin) har vi tagit fram spolbara produkter. Elektronik och
övriga känsliga komponenter är inkapslade och dessa produkter håller en IPklass på minst X5, d.v.s. att de kan spolas av med vattenslang, dock ej med
högtryck.
CE (Conformité Européenne)
Symbolen visar att produkten är CE-märkt, enligt gällande lagar och regler.
Om symbolen inte finns vid en produkt, beror det på att produkten inte ligger
under maskindirektivet och således inte ska genomgå en CE-märkning.
Alla våra produkter har dock genomgått erforderliga säkerhetstester och
kvalitetskontroller.
TILLVERKAD I SVERIGE
Våra egna produkter tillverkas i Sverige, vilket är en förutsättning för snabba
och säkra leveranser. Närproducerat ger inte bara lägre transportkostnader,
utan även en renare luft. Närheten till fabrikerna ger oss möjlighet att
kontrollera arbetsmiljöförhållanden regelbundet och när du köper en
svensktillverkad produkt, stödjer du även den svenska arbetsmarknaden.
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Varför ett ergonomiskt produktsortiment

Ergonomi handlar om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar.
Ofta handlar det om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på
kroppen i onödan, till exempel: arbetsställningar (inte vrida) och arbetshöjder (bord/bänkar/
hyllor). Kroppen mår oftast bra av att arbeta, men den måste användas på rätt sätt och få
variation i sitt arbete.

Ergonomi =
Läran om anpassning av arbete och miljö
till människans behov och förutsättningar.

Största arbetsmiljöproblemet i Västvärlden
Ur EU:s statistik kan man läsa att drygt 40 miljoner (!) europeiska arbetstagare drabbas av belastningssjukdomar årligen. I Storbritannien har man uppskattat att kostnaden för företaget/arbetsgivaren
uppgår till 52 000 - 120 000 SEK per fall. Med de siffrorna i bagaget kan man ganska snabbt räkna hem
en investering av t.ex. en lyftvagn för 30 000 SEK. I Sverige har vi ca 14 000 anmälda
belastningsskador per år, men man räknar med att närmare 1,5 miljoner människor
dagligen arbetar i påfrestande arbetsställningar och ¼ av dem klagar på värk.
Allra vanligast är att belastningsskador uppstår i samband med:
• tunga lyft (kantiner, backar, säckar).
• obekväma arbetsställningar (hyllor / bänkar, samt trånga utrymmen).
• upprepade rörelser (hacka, ösa, röra).
• högt arbetstempo och stress.

Några av våra partners
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Manuellt

Bilden består av art: 79300M, 79311, 79313, 79530b-4

Rejäla arbetsbord helt i rostfritt stål. Vi använder inte träskivor utan har dubbla rostfria
plåtar och kraftiga bordsben i 40/40-rör för bästa stabilitet.
L&D-Table M är manuellt höj- & sänkbara, med hjälpa av en vev.
Vi tillverkar efter era önskemål, se varianter på sida 2.

TEKNISKA DATA L&D Table M
Tillverkat i Sverige.
Hydrauliskt ställbara i höjd 300 mm (normalt 700-1000 mm) manuellt med vev.
Stabil konstruktion / chassi av rostfritt stål, fyrkantsrör 40 x 40 mm.
Levereras normalt på ställbara fötter.
Bordsskiva i dubbelplåt av rostfritt stål, tjocklek 1,5 mm, 30 mm nervikt kant runtom.
Tillval bordsskiva: Vulstkant (art 79314), uppvikt bakkant (art 79313).
Tillval: Länkhjul 125 mm, med broms (art 79341), utan broms (art nr 79342)
slät underhylla (art 79311), gallerunderhylla (art 79310) draglåda (art 79320),
gejderställ (art 79319), handtag (art 79321).
Maximal belastning med ställbara fötter: 300 Kg.
Maximal belastning med hjul: 200 Kg.
Mått: Efter önskemål.
CE-godkänt.
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Slät toppskiva i rostfritt stål (Standard)

Slät underhylla i rostfritt stål, art. 79311

Toppskiva i trä, art. 79300MW

Gallerunderhylla i rostfritt stål, art. 79310

Uppvikt bakkant, art. 79313

Diskho 550x500 mm, art. 79318

Vulstkant, art. 79314

Draglåda, art. 79320

Gejderställ, art. 79319

L&d Ergofokus AB
www.ergofokus.se

4 hjul med broms, plast, art. 79341-4
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Elektriskt

Tillval skyddslåda IPX5
Spolbart så klart!

Bilden består av art: 79300E, 79300IP, 79313, 79310, 79320

Rejäla arbetsbord helt i rostfritt stål. Vi använder inte träskivor utan har dubbla rostfria
plåtar och kraftiga bordsben i 40/40-rör för bästa stabilitet.
L&D-Table E är elektriskt höj- & sänkbara, 230V, och går även att beställa som spolbara, IP: X5.
Vi tillverkar efter era önskemål, se varianter på sida 2.

TEKNISKA DATA L&D Table E
Tillverkat i Sverige.
Hydrauliskt ställbara i höjd 300 mm (normalt 700-1000 mm) elektriskt med 230V.
Tillval IP:X5, spolbart (art 79300IP)
Stabil konstruktion / chassi av rostfritt stål, fyrkantsrör 40 x 40 mm.
Levereras normalt på ställbara fötter.
Bordsskiva i dubbelplåt av rostfritt stål, tjocklek 1,5 mm, 30 mm nervikt kant runtom.
Tillval bordsskiva: Vulstkant (art 79314), uppvikt bakkant (art 79313).
Tillval: Länkhjul 125 mm, med broms (art 79341), utan broms (art nr 79342)
slät underhylla (art 79311), gallerunderhylla (art 79310) draglåda (art 79320),
gejderställ (art 79319), handtag (art 79321).
Maximal belastning med ställbara fötter: 300 Kg.
Maximal belastning med hjul: 200 Kg.
Mått: Efter önskemål.
CE-godkänt.
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Slät toppskiva i rostfritt stål (Standard)

Slät underhylla i rostfritt stål, art. 79311

Toppskiva i trä, art. 79300MW

Gallerunderhylla i rostfritt stål, art. 79310

Uppvikt bakkant, art. 79313

Diskho 550x500 mm, art. 79318

Vulstkant, art. 79314

Draglåda, art. 79320

Gejderställ, art. 79319
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Batteridrivet

Bilden består av art: 79300B, 79300IP, 79313, 79310, 79341-4

Rejäla arbetsbord helt i rostfritt stål. Vi använder inte träskivor utan har dubbla rostfria
plåtar och kraftiga bordsben i 40/40-rör för bästa stabilitet.
L&D-Table B är höj- & sänkbara, med hjälp av batteridrift 24V, och går även att beställa som
spolbara, IP: X5.
Vi tillverkar efter era önskemål, se varianter på sida 2.

TEKNISKA DATA L&D Table B
Tillverkat i Sverige.
Hydrauliskt ställbara i höjd 300 mm (normalt 700-1000 mm) med batteridrift 24V.
Extern laddare, 230V, ingår.
IP-klass standard: IP:X3. Tillval IP:X5, spolbart (art 79300IP)
Stabil konstruktion / chassi av rostfritt stål, fyrkantsrör 40 x 40 mm.
Levereras normalt på ställbara fötter.
Bordsskiva i dubbelplåt av rostfritt stål, tjocklek 1,5 mm, 30 mm nervikt kant runtom.
Tillval bordsskiva: Vulstkant (art 79314), uppvikt bakkant (art 79313).
Tillval: Länkhjul 125 mm, med broms (art 79341), utan broms (art nr 79342)
slät underhylla (art 79311), gallerunderhylla (art 79310) draglåda (art 79320),
gejderställ (art 79319), handtag (art 79321).
Maximal belastning med ställbara fötter: 300 Kg.
Maximal belastning med hjul: 200 Kg.
Mått: Efter önskemål.
CE-godkänt.
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Slät toppskiva i rostfritt stål (Standard)

Slät underhylla i rostfritt stål, art. 79311

Toppskiva i trä, art. 79300MW

Gallerunderhylla i rostfritt stål, art. 79310

Uppvikt bakkant, art. 79313

Diskho 550x500 mm, art. 79318

Vulstkant, art. 79314

Draglåda, art. 79320

Gejderställ, art. 79319
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Budget

Art: 79290

Storköksvagn Harald Budget, har det mesta!
Den är rullbar, manuellt höj- & sänkbar samt spolbar. Harald tillverkas i rostfritt stål,
med två lastplan med vulstkant. Två av fyra hjul är försedda med broms.

TEKNISKA DATA HARALD BUDGET
Hydrauliskt ställbar i höjd, 260 mm, manuellt med vev (630-890 mm).
Bordsskiva och underhylla i enkelplåt av rostfritt stål med dämpmatta under.
På 4 st länkhjul 125 mm, varav 2 st med broms.
Skivmått: 800x550 mm
Maximal belastning: 100 kg.
Spolbar.
CE-godkänd.
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Manuell

Art: 79300VD

Storköksvagn Harald, har allt! Den är rullbar, höj- & sänkbar, spolbar & stark!
Tillverkad i rostfritt stål, har två lastplan med vulstkant, och alla fyra hjul är försedda med broms.
Harald finns i 2 storlekar som standard, men kan också tillverkas efter önskemål.
* Harald allround; 900x550x700-1000 mm
* Harald för diskbackar (4 st): 1120x620x650-950 mm.

TEKNISKA DATA HARALD Manuell
Tillverkat i Sverige.
Hydrauliskt ställbar i höjd 300 mm manuellt med vev.
Stabil konstruktion / chassi av rostfritt stål, fyrkantsrör 40 x 40 mm.
Bordsskiva och underhylla i dubbelplåt av rostfritt stål, tjocklek 1,5 mm,
30 mm nervikt kant samt vulstkant runtom,
På 4 st länkhjul 125 mm med broms.
Mått: 900x550x700-1000 mm (art 79300V)
alt. 1120x620x650-950 mm (art 79300VD)
Maximal belastning: 200 kg.
Spolbar.
CE-godkänd.
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Höjd 1000 mm

Höjd 700 mm
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Batteridriven

Art: 79300VBS

Storköksvagn Harald, har allt! Den är rullbar, höj- & sänkbar, spolbar & stark!
Tillverkad i rostfritt stål, har två lastplan med vulstkant, och alla fyra hjul är försedda med broms.
Harald finns i 2 storlekar som standard, men kan också tillverkas efter önskemål.
* Harald allround; 900x550x700-1000 mm
* Harald för diskbackar (4 st): 1120x620x650-950 mm.

TEKNISKA DATA HARALD Batteridriven
Tillverkat i Sverige.
Hydrauliskt ställbar i höjd 300 mm med batteridrift 24V.
Extern laddare, 230V ingår.
IP-klass standard: IP:X3. Tillval IP:X5, spolbart (art S)
Stabil konstruktion / chassi av rostfritt stål, fyrkantsrör 40 x 40 mm.
Bordsskiva och underhylla i dubbelplåt av rostfritt stål, tjocklek 1,5 mm,
30 mm nervikt kant samt vulstkant runtom,
På 4 st länkhjul 125 mm med broms.
Mått: 900x550x700-1000 mm (art 79300VB)
alt. 1120x620x650-950 mm (art 79300VDB)
Maximal belastning: 200 kg.
CE-godkänd.
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Basic
Vår senaste LIMBO-modell är anpassat till miljöer
där det inte krävs utrustning i rostfritt stål.
LIMBO Basic har ett vitlackerat chassie och
levereras som standard med toppskiva i polyeten.
Det står på ställbara fötter och
höjdjusteringen drivs med 230 Volt.
Mått: 800x650x470-870 mm.
Art: 79394

Limbotillbehör, såsom toppskiva i rostfritt och
batteridrift passar även LIMBO Basic.

TEKNISKA DATA LIMBO Basic
Chassie av vitlackerade fyrkantsrör.
Höj- & sänkbart teleskopben (400 mm) i aluminium.
Ställbart med hjälp av 230V.
Bordskiva i vit polyetenplast, 20 mm.
Tillval: GN-ram till höger eller vänster (art 79390g)
Ställbara fötter.
Tillval: 4 st länkhjul, 100 mm med broms (art 79390bG)
Maxlast bordsyta: 100 Kg. Maxlast GN-ram 15 Kg.
Mått: 800x650x470-870 mm.
Spolbart, IP: X5.
CE-godkänt.
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Budget

Art 79392: med stickkontakt (230 V).
Chassie i rostfritt stål, och
bordsskiva i polyetenplast.

Limbo är ett spolbart och rullbart arbetsbord som är elektriskt höj o sänkbart.

Bordet är flexibelt och passar för många arbetsuppgifter. Den starka konstruktionen klarar allt
i från mixermaskiner till stora skärmaskiner. Rätt arbetshöjd avlastar axlar, nacke och rygg.

TEKNISKA DATA LIMBO Budget
Tillverkat i Sverige.
Stabilt chassi av rostfritt stål.
Teleskopben i aluminium, justerbart i höjd 400 mm, med nätström 230 V.
Bordsskiva i polyetenplast 20 mm ingår som standard.
Tillval: 1 mm slät skiva i rostfritt stål (art 79392b) Tillval: Vulstkant (art 79314).
På 4 länkhjul, dia 100 mm, med broms. Tillval: Dia 125 mm.
Mått: 800x650x570-970 mm.
Tillval: GN-ram på höger eller vänster sida (art 79390g).
Maximal belastning bordsskiva: 100 kg. Maximal belastning GN-ram: 15 kg.
Spolbart IP:X5.
CE-godkänt.
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Delux

Art 79391: med batteridrift (24 V).
Chassie i rostfritt stål, och
bordsskiva i polyetenplast.

Limbo är ett spolbart och rullbart arbetsbord som är höj o sänkbart med batteridrift.

Bordet är flexibelt och passar för många arbetsuppgifter. Den starka konstruktionen klarar allt
i från mixermaskiner till stora skärmaskiner. Rätt arbetshöjd avlastar axlar, nacke och rygg.

TEKNISKA DATA LIMBO Delux
Tillverkat i Sverige.
Stabilt chassi av rostfritt stål.
Teleskopben i aluminium, justerbart i höjd 400 mm, med batteridrift 24V.
Laddstation för 230V, och extra batteri ingår.
Bordsskiva i polyetenplast 20 mm ingår som standard.
Tillval: 1 mm slät skiva i rostfritt stål (art 79392b) Tillval: Vulstkant (art 79314).
På 4 länkhjul, dia 100 mm, med broms. Tillval: Dia 125 mm.
Mått: 800x650x570-970 mm.
Tillval: GN-ram på höger eller vänster sida (art 79390g).
Maximal belastning bordsskiva: 100 kg. Maximal belastning GN-ram: 15 kg.
Spolbart IP:X5.
CE-godkänt.
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Delux

Bilden innehåller art: 79391, 79392b, 79390g

”Limbo in action” under Nord Gastro in Husum.

Limbo för att få
ugnen i korrekt
arbetshöjd.

Limbo Special för diskbackar.

L&d Ergofokus AB
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Limbo Special 800x400 mm.
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Art. 80000
Slät plattform
eller plattform
med mjölkurtag
ingår som standard.

Det utmärkta valet vid livs–
eller läkemedelshantering.

Felaktiga grepp- och vridställningar leder ofta till
belastnings- och förslitningsskador även vid normala
lätta lyft. Förebygg och undvik detta med en smidig,
mobil lyftvagn, anpassad för storkök.
LD80 är en SPOLBAR, batteridriven lyftvagn i rostfritt
stål. Den har ett smidigt chassi för att komma in även i
trånga utrymmen och klarar laster upp till 80 kg. LD80
är helt enkelt den perfekta vagnen för storkök, där
kravet på god hygien är stort.
Med LD80 lyfter och transporterar ni kartonger,
lådor, burkar, säckar, kantiner, plastbackar etc.

”Lyftvagnen är väldigt smidig, kommer in i
lite mindre utrymmen och den tar lite plats,
även i vårt lilla kök, känns den inte i vägen.”
Kökspersonalen, Stockaryds skola, Sävsjö.

TEKNISKA DATA LD80
Tillverkad i Sverige.
Chassi i rostfritt stål, 420x660 mm.
Mast i rostfritt stål, 60x60 mm.
Handtag i rostfritt stål, 360 mm (B).
Plattform i rostfritt stål, 500x400 mm.
Tillval: Plattform med kantingafflar och fällbar flakskiva i rostfritt stål (art. 80060).
Plattform med integrerad våg (art. 80090). Spjut för rullhantering (art 80062).
Motor, kretskort och batterier 2 x 12 Volt, är placerade, skyddat inne i chassiet.
Länkhjul 80x32 mm, 4 st, varav 2 st med broms. Tillval: Dia 125 mm.
Maximal belastning: 80 Kg.
Lyfthöjd:170-1400 mm. Tillval: 250 mm längre mast - högre lyfthöjd (art. 80054H).
Mått: 420x660x1710 mm.
Spolbar, IPX5.
CE-godkänd.
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LD80 med lådor.

LD80 med bom, art 80062

Kombiflak; GN-gafflar
och flakskiva art 80060

LD80 på CCS Healthcare i Borlänge.

L&d Ergofokus AB
www.ergofokus.se

LD80 med tralla och backar.

Plattform med våg, art 80090

Levereras alltid med laddare för 24 Volt.
Laddkontakterna är magnetiska och kan inte placeras fel.
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Art. 76000
Slät plattform med
rostfri toppskiva
rekommenderas
(art 77225).

Sjukhuslyft
Sjukhuslyften är som namnet antyder anpassad till
olika sjukhusmiljöer, allt från storköket till medicinförrådet eller varumottagningen.
Den är lika smidig som den klassiska storkökslyften,
och är dessutom tillverkad i rostfritt stål, för att
möta upp till hygienkraven på ett sjukhus.
Höj- och sänkbart handtag ger bättre ergonomi,
passar alla användare. Det löstagbara manöverhandtaget gör det möjligt att höja och sänka lyftplattan
när du arbetar framför eller på sidan av lyftvagnen
utan att behöva sträcka dig efter manöverknappen.
Även Sjukhuslyften är utrustad med säkerhetsdetaljer
såsom kläm– och överlastningsskydd, samt försluten
mast, som hindrar fingrar och smuts från att komma
in.
Lyftkapacitet 70 kg.

TEKNISKA DATA STORKÖKSLYFT 70ES
Tillverkad i Sverige.
Chassi i rostfritt stål, 420x735 mm.
Mast i aluminium.
Plattform i polyetenplast, 440x498 mm med rostfri flakplåt (art 77225)
Tillval: Plattform med integrerad våg.
Kretskort och batterier 2 x 12 Volt, är placerade i batteripaketet på lyftvagnens mast,
motorn är placerad i bottenchassiet.
Länkhjul 2 st 80x32 mm och 2 st 100x32 mm med broms.
Maximal belastning: 70 Kg.
Lyfthöjd:139-1373 mm. Tillval: 250 mm längre mast - högre lyfthöjd (art 77223) .
Mått: 420x735x1692 mm.
Egenvikt: 29 kg.
CE-godkänd.

L&d Ergofokus AB
www.ergofokus.se

+46 243 153 50
info@ergofokus.se

L&d Ergofokus

3c.
70E
Ver. SE-001
Sida 1/2

Ergonomics in focus since 2001

Storkökslyft
Storkökslyft 70E är enkel att använda och smidig att
arbeta med. Det smala chassiet gör att du lätt tar dig
fram i trånga utrymmen och de lättrullande hjulen
gör den enkel att styra.
Höj- och sänkbart handtag ger bättre ergonomi,
passar alla användare. Det löstagbara manöverhandtaget gör det möjligt att höja och sänka lyftplattan
när du arbetar framför eller på sidan av lyftvagnen
utan att behöva sträcka dig efter manöverknappen.
Lågfriktionsflaket är tillverkat i polyetenplast vilket
gör att du kan skjuta på och av produkter – inga lyft!

Art. 75000
Slät plattform
eller plattform
med mjölkurtag
ingår som standard.

Storkökslyften är utrustad med ett flertal säkerhetsdetaljer t. ex. kläm– och överlastningsskydd, samt
försluten mast, som hindrar fingrar och smuts från att
komma in.
Lyftkapacitet 70 kg.

TEKNISKA DATA STORKÖKSLYFT 70E
Tillverkad i Sverige.
Chassi i blålackerad plåt, 420x735 mm.
Mast i aluminium.
Plattform i polyetenplast, 440x498 mm (alternativt 380x510 mm med mjölkurtag).
Tillval: Kantingaffel med fällbar flakskiva eller rostfritt flak med integrerad våg.
Kretskort och batterier 2 x 12 Volt, är placerade i batteripaketet på lyftvagnens mast,
motorn är placerad i bottenchassiet.
Länkhjul 2 st 80x32 mm och 2 st 100x32 mm med broms.
Maximal belastning: 70 Kg.
Lyfthöjd:139-1373 mm. Tillval: 250 mm längre mast - högre lyfthöjd (art 77223) .
Mått: 420x735x1692 mm.
Egenvikt: 29 kg.
CE-godkänd.
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70E

Art 77225

Art 77231

Art 77722

Art 75024

Art 75025 / 75026

Art 77730/77740

Art 77241

Art 77171
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Förskolelyft
Art. 75100
Förskolelyft 50E är en Storkökslyft i miniatyr.
Den är enkel att använda och smidig att arbeta med.
Den har ett smalt chassie och flak, samt en lägre
mast, för att komma in i små och trånga förråd etc.
Lågfriktionsflaket är tillverkat i polyetenplast vilket
gör att du kan skjuta på och av produkter – inga lyft!
Förskolelyften är utrustad med samma säkerhetsdetaljher som våra övriga lyftvagnar, d.v.s. kläm–
och överlastningsskydd och en försluten mast, som
hindrar fingrar och smuts från att komma in mm.
Lyftkapacitet 50 kg.

TEKNISKA DATA FÖRSKOLELYFT 50E
Tillverkad i Sverige.
Chassi i blålackerad plåt, 420x735 mm.
Mast i aluminium.
Plattform i polyetenplast, 510x380 mm.
Kretskort och batterier 2 x 12 Volt, är placerade i batteripaketet på lyftvagnens mast,
motorn är placerad i bottenchassiet.
Länkhjul 2 st 80x32 mm och 2 st 100x32 mm med broms.
Maximal belastning: 50 Kg.
Lyfthöjd:139-1123 mm.
Mått: 420x735x1442 mm.
Egenvikt: 27 kg.
CE-godkänd.
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Kittellyft

Art. 75500BL

Ett avsmalnande chassie, gör att Kittellyft 90E
kan komma in emellan degblandarens ben.
Kittelhanteringen från mixermaskin till bordsyta
blir härmed lätt och smidig.
Kittellyften är även utrustad med ett flertal
säkerhetsdetaljer t. ex. kläm– och överlastningsskydd, försluten mast, vilket hindrar fingrar och
smuts från att komma in.
Eftersom vi förordar flexibilitet och fler användningsområden för samma lyftvagn, finns en hel
flakskiva som tillbehör. Denna placeras lätt på
de vita positioneringsfästena, och lyftvagnen
kan användas till andra tunga föremål såsom
backar, bleck och kartonger mm.
Inga verktyg behövs!
Lyftkapacitet 90 kg.

TEKNISKA DATA KITTELLYFT 90E
Tillverkad i Sverige.
Chassi i blålackerad plåt, 420x735 mm.
Mast i aluminium.
Plattform i polyetenplast anpassad för kittlar mellan 40 och 60 liter.
Tillval: Flakskiva i polytenplast 440x500 mm.
Kretskort och batterier 2 x 12 Volt, är placerade i
batteripaketet på lyftvagnens mast, motorn är placerad i bottenchassiet.
Länkhjul i plast, 2 st 80x32 mm och 2 st 100x32 mm med broms.
Maximal belastning: 90 Kg.
Lyfthöjd:139-1123 mm (kittelns botten kan lyftas till ca 980 mm).
Mått: 420x735x1442 mm.
Egenvikt: 27 kg.
CE-godkänd.
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XCART
Art. 79395

Saxvagn XCART är en höj- o sänkbar bordsvagn med
batteridrift. Den underlättar det dagliga arbetet för
personalen, och motverkar förslitningsskador på rygg,
axlar och armar. Forskning visar även att en bra
arbetsmiljö, ökar lönsamheten för företaget.
Saxvagn XCART passar för allt, t.ex.;
- att tömma grytans innehåll direkt ner i kantiner,
placerade på vagnen, för vidare transport till
mattransportvagnar och serveringslinjer.
- vid varuintaget, förrådet eller frysen, för inoch utlastning av backar, kartonger, säckar mm.
- som ett höj- & sänkbart arbetsbord med låsbara hjul.
För bästa hygien är saxvagn XCART IPX5-klassad.
Nerspilld saxvagn inkl. batterier spolas således enkelt
av med köksslangen.

TEKNISKA DATA XCART

Batteribyte med
enhandsgrepp

Tillverkad i rostfritt stål

Enkel kontrollpanel.

Elförsörjning: Batteridrift 24 Volt.
Levereras alltid med 2 st batterier och 1 st separat laddstation, som kopplas till 230 V.
Chassi storlek (inkl. hjul): 1116x532 mm.
Handtag, höjd 956 mm.
Arbetsyta i 3 standardmått: 900x550 mm (art 79395e), 900x650 mm (art 79395f),
1000x650 (art 79395g).
Hjul: 4 st länkhjul 125 mm, 2 med broms, 2 med riktspärr.
Lyfthöjd: 300-1100 mm.
Maxlast: 100 kg.
Egenvikt: 55 kg.
Spolbar, IP: X5.
CE-godkänd.

L&d Ergofokus AB
www.ergofokus.se

Kristoffer på fiskavdelningen på JR Kött fastnade för
flexibiliteten i XCART. Den används t ex för att lasta
fisklådor, som mobilt arbetsbord och som vågbord.
Alltid med rätt arbetshöjd för olika personer.
Driftchefen Christoph ser det som en god investering
och påpekar att de är mycket nöjda!
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Spolbar, IPX5, för bästa hygien.

För hantering av backar

För kött– och fiskindustrin

XCART Special i Nora Centralkök.
Extra stor toppskiva, utan vulstkant. Inget handtag.
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ENKELSAX
ENKELSAX 300R
300R
Enkelsax 300R kan används överallt där
det finns behov av lyft, montering och
transport eller där det krävs att
arbetshöjden kan justeras.
Vagnen höjs manuellt med hjälp av
en fotpump och sänks genom att man
trycker ner knappen på handtaget.
Hjulen är lättrullade hjul, och de två
svängbara hjulen är försedda med
dubbelbroms, vilket gör vagnen säker
och lätt att manövrera.
För Din säkerhet är Enkelsax 300R
försedd överbelastningsskydd och
klämskyddsavstånd mellan samtliga
rörliga delar.

Art nr: 79397RF

TEKNISKA DATA ENKELSAX 300R
Drivs manuellt med fotpump.
Tillverkad i rostfritt stål.
Chassi storlek (inkl. hjul): 1150x650 mm.
Handtag, höjd 900 mm.
Arbetsyta, standardmått: 900x600 mm.
Hjul: 4 st, varav 2 bromsbara.
Lyfthöjd: 330-930 mm.
Maxlast: 300 kg.
Egenvikt: 65 kg.
CE-godkänd.
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PallE® Ramp
Art. 79452F

Pallramp används vid bufféservering och diskinlämning där många barn har svårt att nå upp till
rätt höjd. Pallrampen står säkert och fast på gummifötter. Den har låg egenvikt vilket gör den
lätt att flytta med grepphål rampen. Materialet är halkreducerande och enkelt att hålla rent
genom att torka- eller spola av rampen.
Vid önskemål levereras pallsvepet även med en mjuk kantlist.
Smart, ergonomiskt och hygieniskt!

TEKNISKA DATA PALLE® RAMP
Tillverkad i Sverige.
Plattform av räfflad aluminium.
Valfri bredd, djup och höjd (Standard 700x350x150 mm)
På gummifötter.
Tillval: Kantlist (art. 79452FK).
Belastning: 30-150 kg.
Spolbar

L&d Ergofokus AB
www.ergofokus.se

+46 243 153 50
info@ergofokus.se

5b.
Palle® 170A
Ver. SE-001
Sida 1/2

L&d Ergofokus
Ergonomics in focus since 2001

Palle® 170A
Art. 79450

Fotpall Palle® är en rullbar och säker arbetsplattform. Snabb och smidig att använda vid tillfällen
när man behöver vara lite längre. Genom att komma upp till en högre arbetshöjd så avlastar
man annars utsatta axlar armar o nacke.
Palle® rullar på 4 fjädrande hjul och flyttas enkelt med foten.
Fotpallen står stilla genom att den belastas med kroppstyngden. Vikt användare; 30-150 kg.

TEKNISKA DATA PALLE® 170A
Tillverkad i Sverige.
Chassi i aluminum.
Plattform av räfflad aluminium.
På fjädrande hjul, 4 st länkhjul 50 mm.
Manuellt justerbar i höjd, 100 mm, 135 mm, 170 mm.

Option: Extra step

Mått plattform: 600x350 mm.
Tillval: Extra steg, 300x350 mm, manuellt
justerbart i höjd, 100-135-170 mm (art. 79452)
Belastning: 30-150 kg.
Spolbar (ej diskmaskin).

L&d Ergofokus AB
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Palle®

Palle® vid hyllan
Palle® vid
grönsaksberedning hos veterinär /
zoo-butik

Palle® med
extra steg på
mindre lager

Palle® vid
röntgenapparat

Palle® ihop med
Ergomixer

2 st ihopsatta Palle® för en längre plattform.
Kit för 2 Palle®, art 79449.

Palle® Specialmått;
700 x 600 x 170-340 mm,
art 79455.

Palle® Specialmått;
600 x 350 x 300 mm,
art 79450S.

L&d Ergofokus AB
www.ergofokus.se

Palle® med tillbehör;
Dragkrok, art 79449
Rattar (istället för skruv),
art 79450f.
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Palle® 170R
Art. 79450RFR

Fotpall Palle® är en rullbar och säker arbetsplattform. Snabb och smidig att använda vid tillfällen
när man behöver vara lite längre. Genom att komma upp till en högre arbetshöjd så avlastar
man annars utsatta axlar armar o nacke.
Palle® rullar på 4 fjädrande hjul och flyttas enkelt med foten.
Fotpallen står stilla genom att den belastas med kroppstyngden. Vikt användare; 30-150 kg.

TEKNISKA DATA PALLE® 170R
Tillverkad i Sverige.
Chassi och plattform i rostfritt stål.
4 st rostfria fjädrar
4 st rostfria länkhjul 50 mm.
Manuellt justerbar i höjd, 100 mm, 135 mm, 170 mm.
Mått plattform: 600x350 mm.
Belastning: 30-150 kg.
Spolbar
Tillval: ESD-hjul, art 79450c-ESD
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Ergomatte
Nitril

En ergonomisk bulmatta som avlastar fötter, knän, höfter och ländrygg.
Ergomatte placeras på de platser där man frekvent står och går under arbetspasset. Mattan
har luftiga bulor på översidan och nabbar på undersidan vilket gör att den ligger kvar på
önskad plats. Mattan har även en relativt lång fasad kant, så att man, utan risk för tvärstopp,
kan köra över vagnar.
Den har en öljett i hörnet, för att användaren lätt och smidigt skall kunna lyfta mattan med
mattkroken (art 79448). Öljetten gör även att man kan hänga upp mattan vid rengöring och
lättare bibehålla en god hygien på arbetsplatsen.
Ergomatte är tillverkad av nitrilgummi, för att ge det absolut bästa motståndet mot oljor och
kemikalier. Detta är den mest tåliga matta man kan tänka sig. Mattan tål även att rengöras i
grovdiskmaskinen.

Storlek / Vikt / Art;
60x90x1,4 cm, 5 kg, art 79437
120x90x1,4 cm, 10kg, art 79438
Tillbehör:
Mattkrok 40 cm, art 79448
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Renrumsmatte

Vår nya matta för renrum är testad och godkänd av både DGUV & Sanitized. Den är tillverkad
i NBR-gummi och tål från -35 till +95 grader C.
Mattan är grå och relativt platt - "slim" (höjd 10 mm).
Storlekar:

·
·

650x1000 mm
1350x1000 mm

Artikelnummer:
· 79435SS
· 79435SB

Slim 650x1000x10 mm
Slim 1350x1000x10 mm
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Material

Om inget annat anges levereras alla skenor och fästen som standard i rostfritt stål
304L (A2). Skenor i rostfritt stål 304L passar utmärkt även i lite mer krävande miljöer,
så som t.ex. storkök, livsmedels- och läkemedelsindustrin.
För mycket krävande miljöer t.ex. kemisk industri och havsmiljöer, har vi även möjlighet
att leverera de flesta komponenterna i syrafast stål, 316L(A4), kontakta oss för ytterligare information.

Kapacitet

Skensystemet är om inget annat anges anpassat för en belastning av max 60kg. Detta
inkluderar även eventuella vagnar, balansblock och tillbehör. Vid behov av annan
kapacitet kontakta oss på Ergofokus för kostnadsfri konsultation.

Max avstånd mellan tak- eller väggfästen är 1500mm för en belastning av 60kg, se ritning
nedan. Vid en belastning av 20kg är max avstånd 2000mm.

Max avstånd mellan sista fäste och ytterkant på skenan är 300mm, se ritning nedan.

Vid långa skenor där skenskarv används skall det sitta ett tak– eller väggfäste max 300mm
från skarven.
Vid användande av skenkurvor skall ett tak– eller väggfäste användas i direkt anslutning
till skarven.
Alla skenor och fästen är gjorda så att det går att bygga ihop och de anpassas efter just
era behov och förutsättningar.
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I-Montage

I-montage används i huvudsak där taket är slätt och i samma nivå. Det krävs
även att inga belysningsarmaturer, ventilationsrör eller liknande är i vägen för
skenan,

1)
2)
3)
4)

Art. Nr
40300a-FR
40300c-FR
40300u-FR
40300b-FR

Benämning
Skena Rostfri
Skenstopp Rostfri
Åkvagn Rostfri
Takfäste Rostfri

L&d Ergofokus AB
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Antal
1 st L=2000/3000mm, kapas till önskad längd
2 st
1 st
2 st
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L-Montage
L-Montage används där det är olika höjder på fästpunkterna. Ofta används denna typ av
montage i storkök, där man vill använda tex. skopan
Ergoscoop™ som en mycket bra ergonomisk lösning.
Då fästes vinkelfästet i taket och takfästet skruvas i
fläktkåpan ovanför kitteln.

Art.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Nr
40300a-FR
40300b-FR
40300c-FR
40300u-FR
40300g-FR
40300a-FR
40300e-FR
FM0007
FM0006
FM0005

Benämning
Skena Rostfri
Takfäste Rostfri
Ändstopp Rostfri
Åkvagn Rostfri
Väggfäste Rostfri
Skena Rostfri
Vinkelfäste Rostfri
Fästmutter M8 RF
Tandad Låsbricka
Sexkantsskruv M8

L&d Ergofokus AB
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Antal
1 st L=2000/3000mm, kapas till önskad längd
1 st
2 st
1 st
1 st
1 st L=2000/3000mm, kapas till önskad längd
1 st
1 st
1 st
1 st
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U-Montage
U-montage används i huvudsak vid hög takhöjd, varvid man måste sänka skenan för att få en
fullgod ergonomisk lösning.
Det kan även vara komponenter som sitter i vägen, tex. lysrör, ventilation mm.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Art. Nr
40300a-FR
40300c-FR
40300u-FR
40300g-FR
40300a-FR
40300e-FR
FM0007
FM0006
FM0005

Benämning
Skena Rostfri
Ändstopp Rostfri
Åkvagn Rostfri
Väggfäste Rostfri
Skena Rostfri
Vinkelfäste Rostfri
Fästmutter M8 RF
Tandad låsbricka
Sexkantsskruv M8
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Antal
1 st L=2000/3000mm, kapas till önskad längd
2 st
1 st
2 st
2 st L=2000/3000mm, kapas till önskad längd
2 st
2 st
2 st
2 st
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Traversmontage
Traversmontaget monteras på 2st skenor enligt tidigare beskrivningar.
Längden på traversskenan (nr2 nedan) anpassas
efter behov.

1)
2)
3)
4)

Art. Nr
40300u-FR
40300a-FR
40300i-FR
40300c-FR

Benämning
Åkvagn Rostfri
Skena Rostfri
C-bultsfäste Rostfri
Ändstopp Rostfri

L&d Ergofokus AB
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Antal
3 st
1 st L= kapas till önskad längd
2 st
2 st
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Artikelnummer:
Benämning:

40300a-FR
Takskena RFR

Skena i rostfritt stål 304L finns med standardlängder
2 eller 3 meter.
Övriga längder kapas enligt beställning.

Artikelnummer:
Benämning:

40300s-FR
Skenkurva RFR

Skenakurva 90° i rostfritt stål 304L. Radie 500mm.
Skarvas samman med takskena 40300a med skarvstycke 40300f-FR.

Artikelnummer: 40300b-FR
Benämning:
Takfäste RFR
Takfäste i rostfritt stål för skena
40300a.
Fästskruvar till tak ingår ej.

Artikelnummer:
Benämning:

40300g-FR
Väggfäste RFR

Väggfäste i rostfritt stål för skena 40300a.
Fästet används även vid nedbyggnad av
skena.
Fästskruvar till vägg ingår ej.
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Artikelnummer:
Benämning:

40300c-FR
Ändstopp RFR

Ändstopp i rostfritt stål för skena 40300a.
Ändstoppet förhindrar att vagnar mm åker ur skenan.

Artikelnummer:
Benämning:

40300i-FR
C-bultsfäste RFR

C-bultsfäste i rostfritt stål för skena 40300a-FR och
används dels som upphängningsfäste men även som
fäste vid traversmontage.

Artikelnummer:
Benämning:

40300e-FR
Vinkelfäste RFR

Vinkelfäste i rostfritt stål för skena 40300a-FR
används vid nedbyggnad av skena då t.ex. lamparmatur el. fläkt sitter i vägen.
2st sexkantskruv M8x20, 2st låsbricka och 2st
fästmutter ingår i artikeln.
Fästskruvar till tak ingår ej.

Artikelnummer:
Benämning:

40300f-FR
Skarvstycke RFR

Skarvstycke i rostfritt stål för skena 40300a-FR. Används
när skenor behöver kopplas samman och bli en längre
enhet.
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Artikelnummer: 40300n-FR
Benämning:
Väggkonsol RFR
Väggkonsol i rostfritt stål för skena
40300a. Konsolen används som fäste att
fästa skena 40300a-FR i vägg eller motsvarande yta.
Fästskruvar för vägg ingår ej.

Artikelnummer: 40300p-FR
Benämning:
Väggkonsol dubbel RFR
Väggkonsol dubbel i rostfritt stål för skena
40300a. Konsolen används som fäste att fästa
skena 40300a-FR i vägg eller motsvarande yta.
Fästskruvar för vägg ingår ej.

Artikelnummer: 40300r-FR
Benämning:
Takfäste dubbel RFR
Takfäste dubbel i rostfritt stål för dubbelmontage av skena 40300a.
Fästskruvar för tak ingår ej.

Artikelnummer: 40300t-FR
Benämning: Väggkonsol 600 RFR
Väggkonsol används tillsammans med
takfäste och fästmutter, för en justerbar
upphängning.
Även åkvagnen kan användas direkt i
skenan vilket möjliggör att ha en traverslösning mellan 2st konsoler.
Fästskruvar för vägg ingår ej.
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Artikelnummer:
Benämning:

40300u-FR
Åkvagn RFR

Åkvagn i rostfritt stål för skena 40300a-FR.
Är avsedd för upphängning av maskiner och övrig
utrustning.
Vanligt att vagnen kompletteras med karbinhake
för flexibel användning.

Artikelnummer:
Benämning:

40300k-FR
Kabelvagn

Kabelvagn i nylon för skena 40300a-FR.
Är avsedd för upphängning av kablage.
OBS! Vagnen har förzinkade detaljer.

Kundomdöme
Nedan följer några rader från en kund som använder skensystem och tillbehör från
Ergofokus:
”Hej! Vi är SÅÅÅ nöjda med vår ÖSUR™. Det är väldigt stor skillnad på belastning av
armar, axlar och handleder. Installationen och leveransen fungerade alldeles utmärkt!!!
Trots att det inte bara var att sätta upp skenor med mera, så upplevde vi att Björn som
var hos oss, fick till en väldigt bra lösning. Vad gäller bemötandet har vi inget att klaga
på utan känner oss väldigt väl bemötta” Monica Hertzman, Husmor Norrköping.
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Artikelnummer:
Benämning:

40310
Väggfäste med svängarm, lackerat stål

Svängarm
Belastning
Arm
Väggfäste
Vagn

L 1000
16 kg
Lackerat stål
Lackerat stål
Galv, stål

Artikelnummer:
Benämning:

40320
Golvfäste med svängarm, lackerat stål

Golvfäste
Svängarm
Belastning
Arm
Pelare
Vagn

H 1600-2500
L 1000
10 kg
Lackerat stål
Lackerat stål
Galv, stål
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Balansblock
För upphängning av pneumatiska och elektriska handmaskiner mm. Lätt inställning för varierande
maskinvikt samt justerbart wirestopp för önskad utdragslängd. Säkerhetsspärr förhindrar att lasten
faller av om fjädern går av. Rostfri stålwire med effektiv styrning vilket eliminerar in– och utmatningssystem. Självsmörjande glidlager. Aluminiumhus med två fästpunkter för maximal säkerhet.

Artikelnummer:
Benämning:

61023
Balansblock 2-3kg

Balansblocket hängs mellan vagnen och produkten som skall avlastas och bli ”viktlös”.
Avsedd för produkter med en vikt av 2-3kg.
Balansblocket är justerbart för individuellt anpassat motstånd.
2st Karbinhakar 60x6 rostfri ingår i artikeln.

Artikelnummer:
Benämning:

40103
Balansblock 4-6kg

Balansblocket hängs mellan vagnen och produkten som skall avlastas och bli ”viktlös”.
Avsedd för produkter med en vikt av 4-6kg.
Balansblocket är justerbart för individuellt anpassat motstånd.
2st karbinhakar 60x6 rostfri ingår i artikeln.

Vid behov av större balansblock, kontakta Ergofokus för ytterligare information och konsultation.

Artikelnummer: FM0004
Benämning:
Karbinhake
60x6 Rostfri

Artikelnummer: FM0002
Benämning:
Karbinhake
80x8 Rostfri

Artikelnummer: FM0003
Benämning:
Karbinhake
90x9 Rostfri

L&d Ergofokus AB
www.ergofokus.se

Artikelnummer: FM0005
Benämning:
Sexkantsskruv M8x20
Rostfri

Artikelnummer: FM0006
Benämning:
Tandad låsbricka
8,5mm för M8.
Rostfri

Artikelnummer: FM0007
Benämning:
Fästmutter M8
Rostfri.
Fästmuttern används bland annat som
låsning inuti takskena 40300a-FR.
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Ergomixer™ i skensystem med kurva
Nedan visas ett mycket bra exempel på en ergonomisk helhetslösning från Ergofokus.
Kunden har valt ett rostfritt skensystem med skenkurvor för att få ett optimalt
användningsområde.
Sedan har ett maskinfäste till Robot Coupe, maskinvisp och mixer, hängts upp i ett
balansblock för att avlasta axlar och armar och därmed undvika eventuella framtida
belastningsskador.
Ergofokus levererar även Robot Coupes sortiment av maskinvispar och mixers.
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Ergoscoop Double™ och Ergomixer™.
Här har kunden valt ett rostfritt skensystem med 3st traversmontage för att få ett
rörligt och flexibelt användningsområde.
Kunden har valt att använda balansblock för att hänga upp och avlasta dels 2st Easy Scoop double™
samt ett maskinfäste till Robot Coupe, maskinvisp och mixer, och har därmed fått en optimerad
lösning både avseende produktivitet och ergonomi.
Skensystemet och tillbehören är levererat av Ergofokus.
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Rostfria skenor och fästen
för bästa hygien. Se mer
under 7a.
Ergoscoop gör det möjligt att ösa mellan gryta &
kantin utan att utsätta din kropp för större påfrestning.
Du behöver inte lyfta skopans hela tyngd själv, utan
endast styra den. Det spar på axlar, armar och rygg.
Ergoscoop hänger i ett balansblock från rostfria
skenor, som monteras i taket eller fläktkåpan.
Våra utbildade montörer hjälper er och
rekommenderar rätt montage för ert kök.

Alla våra skopor och
förlängare har öppna
kopplingar och släta
svetsar för att säkerställa
bra diskresultat.

Nytt främre handtag,
utvecklat för att förenkla
placeringen av handen och
minska vinkeln på
handleden.

Ergoscoop består minst av:
2 st skena art 40300a-FR, 2 st fäste art 40300b-FR,
2 st ändstopp art 40300c-FR, 1 st åkvagn art 40300d-FR,
1 st Ergoscoop, d.v.s. 1 st balansblock, 1 st hållare/
grepp, samt 1 st rund 2-litersskopa.

L&d Ergofokus AB
www.ergofokus.se

Små och smidiga balansblock
med möjlighet att justera
lyftkraften.

Genomgående hål i bakre
handtag för genomspoling
av rör.

Tillbehör nedan:
Förlängare 100 mm art 61110, förlängare 150 mm
art 61120, pastagrep art 61130, hålskopa 1 liter
art 61140, hålskopa 2 liter art 61150, rund skopa
1 liter art 61151, skopa med pip 1 liter art 61153,
skopa med pip 2 liter art 61152.
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Inget montage är omöjligt! I vårt skensystem
finns många olika fästen att tillgå, och vi
hjälper er gärna med tips via telefon
och/eller montage på plats hos er.
För att uppnå en ergonomisk arbetsställning
gäller generellt att takskenan ska monteras
från ca 200-500 mm framför grytans framkant
till grytans bakkant. Man arbetar längs skenan,
inifrån centrum av grytan och ut mot kantin
(grytans framkant). Balansblockets vajer är
då alltid lodrät under arbetet, både vid
fyllning och tömning.
Vid frågor, ring gärna Björn Bok, 0709-78 30 87.

ERGOSCOOP EFFEKTIVISERAR
"Hej! Vi är SÅÅÅ nöjda med vår ÖSUR. Det är väldigt stor skillnad på belastning av armar, axlar och
handleder. Installationen och leveransen fungerade alldeles utmärkt!!! Trots att det inte bara var att
sätta upp skenor med mera, så upplevde vi att Björn som var hos oss, fick till en väldigt bra lösning.
Vad gäller bemötandet har vi inget att klaga på utan känner oss väldigt väl bemötta"
Monica Hertzman, Husmor, Norrköping.
"Hej! Vi i Svenljunga är jättenöjda med ÖSUR, det tog lite tid för personalen att lära sig använda den
på rätt sätt, men nu är den alltid upptagen. Den är lätt att underhålla , leveransen skedde smidigt och
vi har inget negativt att säga om bemötandet av er personal. Tvärtom, allt är till vår belåtenhet."
Anne Hansson, kostchef, Ullasjö Altarberget, Svenljunga.
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Rostfria skenor och fästen
för bästa hygien. Se mer
under 7a.
Med upphängningssystem Ergomixer kan du vispa
potatismos, krämer, såser och äggvitor mm, utan
att maskinens tyngd belastar din kropp.
Ergomixer används från ett balansblock som
normalt monteras i rostfria skenor från taket/
fläktkåpan. Det finns även ett väggfäste med svängarm,
om montage i taket inte är möjligt. Våra utbildade
montörer hjälper er och rekommenderar rätt
montage för ert kök.
Systemet kan användas med olika maskinstorlekar,
standard är dock MP450 med ballongvispar
(se spec. nedan).

Smidigt balansblock som är
enkelt att justera till viktlöshet.
L&d Ergofokus levererar
alltid Robot coupes maskinvispar
med spiralkabel för smidigare
användning.

Lätt att knäppa loss med ett
enkelt handgrepp.
Ergomixer består normalt av:
2 st skena art 40300a-FR, 2 st fäste art 40300b-FR,
2 st ändstopp art 40300c-FR, 1 st åkvagn art 40300d-FR,
1 st balansblock art 40103, 1 st hållare art R34128a,
1 st Robot Coupe MP450FW art R34127.
Tillbehör nedan:
Stav 350 mm art R27211, Stav 450 mm art R27212, Fyrkantsvispar 280 mm art R102881, Degkrokar 280 art
R102883, Förlängare 100 mm art R102882.

Öppen hållare som inte stänger
in smuts eller värme.
Mycket enkel att torka av och
hålla ren!
Ergonomiskt utformade handtag
med släta ytor för bästa hygien.

TEKNISKA DATA ROBOT COUPE MP450
Variabelt varvtal:
Effekt:
Spänning:
Total längd Rörom:
Enskild visplängd:

Med vispar 250-1900 v/m.
Med mixerstav 4800-9000 v/m.
450 Watt.
230 V. 1-fas. 50 Hz.
1355 mm (balansblock, hållare, MP450 med vispar).
280 mm (eller 240 mm vid önskemål).
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Ergomixer fästs vanligtvis i en takskena inne i fläktkåpan.
När inte detta är möjligt finns väggfäste med svängarm att tillgå.

Montera skenan mellan centrum
av gryta och framkant av gryta
för bästa ergonomi!

Några röster om Ergomixer
”Jag är nöjd med vispsystemet. Det underlättar framför allt vid potatismosvispningen.”
Birgitta Sjökvist, FSK Skogsbacken, Storvreta.
”Vi är nöjda, den funkar bra och är lätt att använda.”
Sabina Wärnberg, Danvikshem, Nacka.
”Den är mycket bra och effektiv!”
Ljunggården, Enköping.
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Easyhand T - den förlängda armen för snabba lyft
Easyhand är en lätthanterlig och snabb vakuumlyftare med
enhandsgrepp för kartonger, säckar, skivmaterial etc. upp till 45
kg.
Den manövreras enkelt och precist med höger eller vänster hand.
Easyhand har som ingående standard, såväl inbyggd svivel som
vinkelled för tilt 90°.
Funktionen ”kick-off” medför att lasten lätt kan lossas via
tumgrepp.
Lyftarens viloläge ställs enkelt in via en justerskruv.
Easyhand finns i ett flertal olika standardiserande utföranden och
kan levereras med vakuumpump eller ejektor som drivpaket.
Easyhand kan även anpassas efter specifika behov.

Snabb
Enkel
Effektiv
TEKNISKA DATA Easyhand T
Tillverkad i Sverige.
Maximal lastkapacitet: 45 Kg.
Lyfthöjd: 1 700 mm
Mått: 2 900 mm
Dimension lyftslang: Ø80 mm – Ø100 mm – Ø120 mm
Egenvikt: 5,7 – 7,5 kg.
CE-godkänd
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Easyhand T - den förlängda armen för snabba lyft
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Vacuhand V - ergonomiska lyft upp till 200kg
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Vacuhand är en vakuumlyftare för säckar, kartonger och
skivmaterial mm, mellan 5-200 kg.
Lyftaren är anpassad för tvåhandsgrepp. Lyft– och sänkfunktionen
regleras via ett reglerhandtag för god ergonomi, säkerhet och
precision.
Ett stort sortiment av standardiserade gripdon och tillbehör så
som svivel, vinkelled, snabbfästen och förlängda och ledade
handtag gör det enkelt att anpassa lyftaren enligt behov och
önskemål.
Designen är framtagen för att uppnå ett så litet läckage som
möjligt, vilket innebär en säkrad prestanda och en lägre
energiförbrukning.
Med reglage på manöverhandtaget är det enkelt att ställa in
”svävläge” såväl med som utan last.

Snabb
Flexibel
Stark
TEKNISKA DATA Vacuhand V
Tillverkad i Sverige.
Maximal lastkapacitet: 200 Kg.
Lyfthöjd: 1720 mm – 1580 mm (beroende på dimension på lyftslang).
Mått: 2 670 mm (exklusive gripdon/sugfot).
Dimension lyftslang: Ø120 mm – Ø140 mm – Ø160 mm – Ø180 mm – Ø200 mm
Egenvikt: 6,6 - 15,9 kg (modellberoende).
CE-godkänd
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Vacuhand V - ergonomiska lyft upp till 200kg

Bakre handtag

Vakuumhus
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Transportvagn - för back- & tralltransport

Idealisk för transport av torrskaffning, såsom bröd och frukt till olika avdelningar på
t ex ett sjukhus. Vagnen på bilden rymmer 6 st trallor, på vilka 4 st matbackar kan staplas.
Mellan varje trall finns en spärr, så att de andra trallarna står kvar på sin plats när en rullas av.
Vagnarna tillverkas efter era önskemål och kan även anpassa till t.ex. ”Arlavagnar”.

TEKNISKA DATA TRANSPORTVAGN
Tillverkad i lackerad stålplåt (valfri färg).
Ramper av räfflad aluminium.
Botten av slät aluminium.
Draganordning efter er befintliga standard på båda kortsidorna.
2 fasta hjul och två svängbara, låsbara hjul Ø 200 mm.
Mått efter önskemål/behov.
Spolbar.
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Fjäderbottenvagnar - för gods i rätt plockhöjd

Fjäderbottenvagnar av aluminium eller i rostfritt utförande är ett ergonomiskt hjälpmedel som
underlättar vid godshantering och hjälper till att undvika belastningsskador. Vagnarna har stort
användningsområde inom t.ex. tvätteri, industri, slakteri, livsmedel, butik, bibliotek och många
andra verksamheter där ständigt återkommande lyft förekommer. Vagnarna kan beställas med
ergonomiskt körhandtag på ena kortsidan, om den skall användas vid längre körsträckor.

TEKNISKA DATA FJÄDERBOTTENVAGN

TEKNISKA DATA FJÄDERBOTTENVAGN

Small (S), art: 79961

Large (L), art: 79963

Fjäderbelstning: 35 kg.

Fjäderbelstning: 100 kg.

Yttermått: 1030 x 450 x H 800 mm.

Yttermått:1390 x 675 x H 800 mm.

Invändigt mått: 1000 x 420 x H 545 mm.

Invändigt mått: 1360 x 645 x H 545 mm.

Volym: 229 l.

Volym: 478 l.

Vikt: 35 kg.

Vikt: 50 kg.

Medium (M), art: 79962

Extra large (XL), art: 79964

Fjäderbelstning: 50 kg.

Fjäderbelstning: 100 alt. 150 kg.

Yttermått: 1030 x 630 x H 800 mm.

Yttermått: 1500 x 930 x H 820 mm.

Invändigt mått: 1000 x 600 x H 545 mm.

Invändigt mått: 1470 x 900 x H 545 mm.

Volym: 327 l.

Volym: 721 l.

Vikt: 40 kg.

Vikt: 65 kg.
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Butiksvagn - för gods i rätt plockhöjd

Fjäderbottenvagnar är ett ergonomiskt
hjälpmedel som underlättar vid godshantering
och hjälper till att undvika belastningsskador.
Vagnarna har stort användningsområde inom
t.ex. tvätteri, industri, slakteri, livsmedel,
butik, bibliotek och många andra verksamheter
där ständigt återkommande lyft förekommer.

Art: 79951

TEKNISKA DATA BUTIKSVAGN
Material: Elförzinkad + klarlackad plåt.
Mekaniskt ställbar: Arbetshöjden förändras med tyngden på lasten Vid 100 kg sjunker det övre hyllplanet till sitt lägsta läge.
Belastning: Max 300 kg, OBS övre hyllplan: Max 100 kg
Hjul: 4 st, dia 125 mm
Mått: 960 x 525 x 1030 mm
Egenvikt: 32 kg
Spolbar, IP: X5
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Bordsvagnar - rostfritt stål

Art: 79122

Art: 79212

Bordsvagnarna är anpassade till att passa platser som ställer höga krav på miljön.
De är tillverkade i rostfritt stål i olika mått (EN 1.4301).
De två hyllplanen har dämpmatta på undersidan och vulstkant, om inget annat anges.
Vagnarna har fyra länkhjul, dia 125 mm, varav två bromsbara som standard.
Välj mellan två alt. ett handtag alt. helt utan.
Alla vagnar levereras monterade och klara för användning.
Vi tillverkar även special efter er specifika önskemål.

TEKNISKA DATA Bordsvagnar
Tillverkade i Sverige.
Chassi och bordsskivor av rostfritt stål (EN 1.4301).
Bordsskivor i enkelplåt med vulstkant.
På 4 länkhjul, dia 125 mm, varav 2 st med broms.
Mått: 625x415x900 mm alt. 800x550x900 mm, alt 1050x550x900 mm
Maximal belastning: 200 kg.
Spolbart IP:X5.
Se art.nr i prislistan.

L&d Ergofokus AB
www.ergofokus.se

+46 243 153 50
info@ergofokus.se

L&d Ergofokus

9e.
Platåvagnar
Ver. SE-001
Sida 1

Ergonomics in focus since 2001

Platåvagnar - rostfritt stål

Art: 79021

Art: 79011

Bordsvagnarna är anpassade till att passa platser som ställer höga krav på miljön.
De är tillverkade i rostfritt stål i olika mått (EN 1.4301).
Hyllplanen har dämpmatta på undersidan och vulstkant. Handtag på ena kortsidan.
Vagnarna har fyra länkhjul, dia 125 mm, varav två bromsbara som standard.
Välj mellan hög och låg.
Alla vagnar levereras monterade och klara för användning.
Vi tillverkar även special efter er specifika önskemål.

TEKNISKA DATA Platåvagnar
Tillverkade i Sverige.
Chassi och bordsskivor av rostfritt stål (EN 1.4301).
Bordsskivor i enkelplåt med vulstkant.
På 4 länkhjul, dia 125 mm, varav 2 st med broms.
Maximal belastning: 200 kg.
Spolbart, IP:X5.
Mått låg: 880 x 575 x 905 mm, art 79021.
Hyllplan på 217 mm höjd.
Mått hög: 700x435x905 mm, art 79011.
Hyllplan på 250 resp 450 mm höjd (170 mm fritt emellan).
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Tömningsvagn - för gryta

Art: 34010

Tömningsvagnen gör det möjligt att använda en gryta,
utan golvbrunn i direkt anslutning.
Galler och utloppsrör ingår. Slang går att tilläggsbeställa alt. anpassas på plats.
Tömningsvagnen kan även förses med handtag.
Specialmått efter önskemål.

TEKNISKA DATA Tömningsvagn
Tillverkad i Sverige.
Material: rostfritt stål (EN 1.4301).
På 4 länkhjul, dia 125 mm, varav 2 st med broms.
Maximal belastning: 200 kg.
Mått: 560 x 560 x 400 mm.
Utloppsrör, dia 25 mm
Spolbar
Tillval:
Slang, PVC 2000 x 25 mm, art 34010S
Handtag, höjd 900 mm, art 34010H
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Trallor - KING & Gitter

Art: 79444

Art: 79445

KING

GITTER

Tralla i rostfritt, för hygienisk transport.
Trallan är utrustad med dräneringshål
och hål för dragkrok.

En plasttralla med rutad botten möjliggör
transporter av både små och stora
kartonger, samtidigt som rutorna fungerar
som dräneringshål.

”Trallorna fungerar jättebra, snyggt och välpallat i frysen, och ganska lätta att dra.
Passar bra till kartongstorlekar vi har, passar även bleck. Lätta att hålla rena.”
Bibbi, köket, Nynäshamns Gymnasium

TEKNISKA DATA KING

TEKNISKA DATA GITTER

Tillverkad i Sverige

Material: Plast

Material: Rostfritt stål

På 4 länkhjul, dia 100 mm.
Byglar i plast.

På 4 länkhjul, dia Ø100 mm,
med gummibana.

Maximal belastning: 275 kg.

Maximal belastning: 250 kg.

Mått: 600x400 mm.

Mått: 605x405 mm.

Spolbar

Spolbar

Art: 79444

Art: 79445
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Sadelstol - Calypso

Art: 79458

Sadelstol Calypso ger en korrekt sittställning som håller ryggen i upprätt position. Svank och
ryggrad intar sin naturliga s-form vilket bär upp nacken och axlar bättre. Det skapar bra blodcirkulation, knän och höfter får fördelaktiga vinklar och ger en dynamisk och god avlastning på
kroppens leder. Stolarnas utformning gör att du kommer nära din arbetsplats, att jobba nära
kroppen är alltid en fördel i ett belastningsperspektiv.

TEKNISKA DATA Calypso
Tiltbar sits
Material: konstläder
Storlek: 43x36 cm
Färg: svart (andra färger på begäran, leveranstid 4 v.)
Höjd: 59-78 cm (för personer mellan ca 160-185 cm)
Andra möjligheter: 73-97 cm, 64-90 cm, 51-66 cm, 45-55 cm, 40-48 cm.
Tillval:
Lädersits, art 79458L, Tygsits, art 79458T, Swing, art 79458S, Ryggstöd, art
79458R,

Armstöd, art 79458A, Fotring mellan 49 cm, art 7945FM, Hjul som låser

vid belastning, art 7945HL, Gummihjul 75 mm, art 7945GH, Gummihjul 75 mm med
broms, art 7945GB, Fötter, art 7945F, Rostfritt underrede, art 7945RF, Fotstyrd
höjdjustering, art 7945FH, ESD-utförande, art 79458ESD.
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Sadelstol - Futura

Art: 79457

Sadelstol Futura ger en korrekt sittställning som håller ryggen i upprätt position. Svank och
ryggrad intar sin naturliga s-form vilket bär upp nacken och axlar bättre. Det skapar bra blodcirkulation, knän och höfter får fördelaktiga vinklar och ger en dynamisk och god avlastning på
kroppens leder. Stolarnas utformning gör att du kommer nära din arbetsplats, att jobba nära
kroppen är alltid en fördel i ett belastningsperspektiv.

TEKNISKA DATA Futura
Tiltbar sits
Material: konstläder
Storlek: 40x30 cm
Färg: svart
Höjd: 59-78 cm (för personer mellan ca 160-185 cm)
Andra möjligheter: 73-97 cm, 64-90 cm, 51-66 cm, 45-55 cm, 40-48 cm.
Tillval:
Swing, art 79457S, Ryggstöd, art 79457R, Fotring liten 45 cm, art 7945FL, Fotring
mellan 49 cm, art 7945FM, Hjul som låser vid belastning, art 7945HL, Gummihjul 75
mm, art 7945GH, Gummihjul 75 mm med broms, art 7945GB, Fötter, art 7945F.
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Stol - Velo

Art: 79456

”Cykelsadeln” ger en korrekt sittställning som håller ryggen i upprätt position. Svank och
ryggrad intar sin naturliga s-form vilket bär upp nacken och axlar bättre. Det skapar bra
blodcirkulation, knän och höfter får fördelaktiga vinklar och ger en dynamisk och god
avlastning på kroppens leder. Stolarnas utformning gör att du kommer nära din arbetsplats,
att jobba nära kroppen är alltid en fördel i ett belastningsperspektiv.

TEKNISKA DATA Velo
Tiltbar sits
Material: konstläder
Färg: svart (andra färger på begäran, leveranstid 4 v.)
Höjd: 59-78 cm (för personer mellan ca 160-185 cm)
Andra möjligheter: 73-97 cm, 64-90 cm, 51-66 cm, 45-55 cm, 40-48 cm.
Tillval:
Lädersits, art 79456L, Tygsits, art 79456T, Swing, art 79456S, Ryggstöd, art
79456R,

Armstöd, art 79456A, Fotring liten 45 cm, art 7945FL, Fotring mellan 49

cm, art 7945FM, Hjul som låser vid belastning, art 7945HL, Gummihjul 75 mm, art
7945GH, Gummihjul 75 mm med broms, art 7945GB, Fötter, art 7945F, Rostfritt underrede, art 7945RF, Fotstyrd höjdjustering, art 7945FH, ESD-utförande, art
79456ESD.
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Stol - Pilates

Art: 79463

Bakgrunden och idén med pilatesstolen har uppkommit genom några personer inom
idrottsvärlden - genom att kombinera aktivitet och vila på ett genomtänkt sätt, försäkrar man
sig om de bästa möjliga förutsättningarna för en topprestation. Med andra ord att komma i
balans med sin kropp och sitt arbete. Den kräver att kroppen "koncentrerar sig att sitta" och
därmed tränar du upp muskulaturen kring bålen medan du sitter och arbetar.

TEKNISKA DATA Pilates
Sits med upplåsbar ”pilatesboll”.
Material: konstläder.
Färg: grön (alternativt röd).
Sitsdiameter: 33 cm.
Sitthöjd: 52-71 cm (alternativt 43-56 cm).
Hjul: 5 st lättrullande hjul, dia 65 mm, varav 2 med broms.
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Stol - Rostfri

Art: 79462RFR

Denna stol är speciellt framtagen för användning i badrum på sjukhus eller andra institutioner.
Stolens syfte är att avlasta antingen för patient eller personal.

TEKNISKA DATA Rostfri stol
Material: Sits, gaspatron, fotkryss och hjul är av rostfritt stål.
Sitsdiameter: 35 cm.
Sitthöjd: 37-50 cm.
Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st med broms.
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Stol - Ståstöd

Art: 79460

Ståstödsstolen ger en bra avlastning vid stående arbete. Sits och rygg är i formpressad svart
plast och övriga delar är i rostfritt.
Sitsen är vinklingsbar i två lägen och ryggbrickan är reglerbar i djup och höjdled.

TEKNISKA DATA Ståstödsstol
Material:
Sits & Rygg: svart plast.
Övrigt: rostfritt stål.
Sitthöjd: 50-85 cm.
Tillbehör:
Fotstöd, Art: 79460d
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Stol -

Neon är resultatet av tysk ingenjörskonst, när den fungerar som bäst!
Neon är tillverkad i massivt stål med aluminiumbas. Alla metalldelar är svarta och de tuffa
plastdetaljerna är grå. En annan fördel med Neon är dess gröna flex strip. Den är gjord av
mjuk plast och tjänar till att skydda stolen och dess miljö.
Både sits och ryggstöd är vinklingsbara och trycket från ryggstödet är dessutom reglerbart för
att passa både tunga och lätta personer (50-120 kg).
När rygg och sits är utslitet behöver du inte köpa en ny stol, dessa delar byts enkelt ut med ett
handgrepp.
Neon finns som i en låg, 450-620 mm, och en hög, 590-870 mm, variant.
Den höga levereras med ett höj- & sänkbart fotstöd.
Neon kan även fås i ESD-utförande (dock klarar inte specialtyget ESD-kraven).
TEKNISKA DATA NEON
Material sits och ryggstöd: konstläder, skumgummi, alt. specialtyg, art 7946S, som
kan stå emot vassa föremål, är mjukt, andas bra och lätt att rengöra.
Sitthöjd: 450-620 mm, art 79465, alternativt 590-870 mm, art 79466.
Tillval:
Hjul, rullbara, art 79465H alt. ”stop-&-go”, art 79466H
Armstöd standard, art 7946A alt. armstöd ESD, art 7946ESD/A
Logotyp i ryggstödet (I specialtyget vid order om minst 10 stolar)
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Stol -
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REA - Euro
Hyllsystem EURO (som även innehåller vagnar och
arbetsbord) fyller alla krav på både funktion, tålighet
och hygien. Hyllsystemen går att variera vad gäller
antal hyllor samt mellanrummet emellan, och önskar
ni lösningar för speciella föremål såsom kantiner och
backar är detta standard.
Hyllsystemet uppfyller HACCP:s regelverk och tål
temperaturer mellan -40 och + 80 grader C.
Hyllorna står på justerbara fötter alternativt på hjul.
Möjligheterna är oändliga och vi kommer gärna till er
för att anpassa systemet efter era behov. Önskar ni
placera hyllorna i ett hörn, har vi en optimal lösning
för att kunna utnyttja även utrymmet i hörnan.
(Se bild.)

TEKNISKA DATA HYLLSYSTEM EURO

Utflyttade
hörnposter
Optimerar
hyllvolymen!

Djup: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 cm
Bredd: Valfri från 0 till 4,25 meter.
Höjd: Beror på antalet hyllplan.

Fritt från golv med ställbara fötter: Minst 23 cm (högre vid önskemål).
Fritt från golv med hjul: Minst 17 cm (högre vid önskemål).
Godkända enligt CE, GPS och HACCP.
Belastning: 200 kg / hyllmeter.
Antal poster/ben:
Hyllor upp till bredd 130 cm: 2 st
Hyllor upp till bredd 225 cm: 3 st
Hyllor upp till bredd 325 cm: 4 st
Hyllor upp till bredd 425 cm: 5 st
Tillval:
Övre hyllramar, 15 cm.
Lösa hyllskydd i vit plast.
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REA - Gastro
Hyllsystem GASTRO fyller alla krav på både funktion,
tålighet och hygien. Hyllsystemen går att variera vad
gäller antal hyllor, samt mellanrummet emellan.
Hyllplanen består av iläggsskivor i plast, som tål 90
grader C och går att diska i diskmaskin för bästa hygien.
När skivorna tas bort, passar hyllans ram för förvaring
av kantiner. Materialet är ljuddämpande och skapar en
trivsam interiör.
Hyllsystemet uppfyller HACCP:s regelverk och tål
temperaturer mellan -40 och + 80 grader C.
Hyllorna står på justerbara fötter alternativt på hjul.
Möjligheterna är oändliga och vi kommer gärna till er
för att anpassa systemet efter era behov. Önskar ni
placera hyllorna i ett hörn, har vi en optimal lösning
för att kunna utnyttja även utrymmet i hörnan.
(Se bild på andra sidan.)

TEKNISKA DATA HYLLSYSTEM GASTRO
Djup: 41 cm (anpassat för GN 1/1)
Bredd: Från 54,5 till 233,2 cm.
Höjd: Beror på antalet hyllplan.
Fritt från golv med ställbara fötter: Minst 20 cm.
Fritt från golv med hjul: Minst 13 cm.
Godkända enligt CE, GPS och HACCP.
Belastning: 120 kg / hyllmeter.
Hyllplanen består av löstagbara plattor för maskindisk
i bredder 21,6 cm och/eller 7,2 cm.
Antal poster/ben:
Hyllor upp till bredd 120 cm: 2 st
Hyllor upp till bredd 230 cm: 3 st
Tillval:
Övre hyllramar, 20 cm.
Enkla att montera, utan verktyg.
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REA - Gastro
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REA - Vagnar
Vagnar för olika typer av kantiner, backar och brickor.
Uppfyller HACCP:s regelverk och tål temperaturer mellan -40 och + 80 grader C.

Art. 78100

Art. 78103

Art. 78102

Art. 78101

Art. 78104

TEKNISKA DATA KANTINVAGN
Tillverkad i tåligt plastmaterial, som är ljuddämpande och skapar en trivsam interiör.
Kantinvagn anpassat för GN 1/1 som klarar HACCP kraven.
Plats för max 10 st kantiner höjd 25-100 mm.
Klarar temperaturer –40 grader till +80 grader.
Fyra svängbara hjul Ø 125 mm varav två bromsbara.
Mått BxDxH: 410x610x1600
Spolbar.
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REA - Bord
Arbetsbord i plast, med toppskiva i polyeten eller rostfritt stål.
Uppfyller HACCP:s regelverk och tål temperaturer mellan -40 och + 80 grader C.
Nedan är några exempel, borden tillverkas dock efter era exakta önskemål.

Art. 78106

Art. 78107

Art. 78105

TEKNISKA DATA ARBETSBORD

Art. 78108

Tillverkad i tåligt plastmaterial, som är ljuddämpande och skapar en trivsam interiör.
Klarar temperaturer –40 grader till +80 grader.
På ställbara fötter, tillval hjul i plast eller rostfritt stål.
Spolbart.
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WM 01

Art. 79491

Denna manuella konservöppnare är robust och flexibel. - Öppnar alla sorters burkar.
Den lätta vikten gör den ergonomisk att jobba med. Drivhjul och kniv är också enkelt att byta ut
vid behov.
Öppnaren är tillverkad i rostfritt stål och handtag i plast,
som tål rengöring även i höga temperaturer.

TEKNISKA DATA WM01
Material: rostfritt stål och plast.
Mått: Ca 200x150x50 mm
Max burkhöjd: Obegränsad.
Spolbar.
Tillbehör:
Vakuumgrepp, art 79560
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WM 02

Art. 79492

Denna manuella konservöppnare är robust och flexibel. - Öppnar alla sorters burkar.
Den lätta vikten gör den ergonomisk att jobba med.
Drivhjul och kniv är också enkelt att byta ut vid behov.
Fäststången är fastsvetsad i konservöppnaren.
Fästplattan, fäststången och konservöppnaren är tillverkade i rostfritt stål och handtagen är i
svart plast, som tål rengöring även i höga temperaturer.

TEKNISKA DATA WM02
Material: rostfritt stål och plast.
Mått öppnare: Ca 200x150x50 mm.
Mått stång: 370 mm, dia 17 mm.
Mått fästplatta: 265x80 mm.
Max burkhöjd: 380 mm.
Spolbar.
Tillbehör:
Vakuumgrepp, art 79560
Bordsvagn i rostfritt,
700x500x750 mm på 4 länkhjul, dia 125 mm, med broms. Art 79489
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WM 52

Art. 79490

Denna manuella konservöppnare är robust och flexibel. - Öppnar alla sorters burkar.
WM52 är fjäderavlastad, då det sitter en gasfjäder i bänkfästets stång, vilket gör den lätt att
ställa in i olika höjder.
Drivhjul och kniv är också enkelt att byta ut vid behov.
Fäststången är fastsvetsad i konservöppnaren.
Fästplattan, fäststången och konservöppnaren är tillverkade i rostfritt stål och handtagen är i
svart plast, som tål rengöring även i höga temperaturer.

TEKNISKA DATA WM52
Material: rostfritt stål och plast.
Mått öppnare: Ca 220x200x105 mm.
Mått stång under bänk: 300 mm.
Mått fästplatta: 250x210 mm.
Max burkhöjd: 320 mm.
Spolbar.
Tillbehör:
Vakuumgrepp, art 79560
Bordsvagn i rostfritt,
700x500x750 mm på 4 länkhjul, dia 125 mm, med broms. Art 79489
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WE 55
Konservöppnare inkl.
bänkfäste: art 79495

Denna nykonstruerade, elektriska konservöppnare som bygger på erfarenheter från tidigare tyska
öppnare, erbjuder ett lätt och snabbt sätt att öppna stora och små, ovala och runda konservburkar.
Höjden ställs in utan att du behöver lyfta konservöppnaren, då den är fjäderavlastad med en gasfjäder.
Små burkar på upp till 3 kg, kan hängas i konservöppnaren och du behöver inte ställa ner höjden
specifikt för dem. Max burkhöjd är 32 cm. Drivhjulet rullar under burkens övre ring, så inga spånrester
kan komma ner i konservburken.
Kniv och drivhjul är lätta att byta för gemene man och även rengöringen är mycket enkel att utföra.
Konservöppnaren kan även placeras på en specialanpassad bordsvagn 700x550x830 mm på 4 länkjul,
varav 2 låsbara. Art Konservöppnare inkl. bordsvagn: 79496.

TEKNISKA DATA KONSERVÖPPNARE WE55
Material: Rostfritt stål, samt extra tålig pulverlack (motorn).
Kniv och drivhjul är i specialhärdat stål.
Eldriven, motor: 230V, 1-fas 50/60 Hz. Effekt: 170 Watt.
Kapacitet: Hög.
Mått konservöppnare HxLxB:830x470x340 mm inkl. handtag (fästplatta 330x200 mm).
Egenvikt konservöppnare: 13 kg.
Levereras med magnet för burklocken.
CE-godkänd.
IP-klass: 54
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OEXTC

Art 79602

OEXTC är en elektrisk konservöppnare, för kök där volymen av burkar precis överstiger vad man
klarar av att öppna manuellt.
Konservöppnaren öppnar såväl runda som rektangulära burkar från 50 till 270 mm höjd.
Gasfjädern i bak är lätt att höja och sänka, och knivdelen är löstagbar för daglig disk.
Konservöppnaren står på 4 st sugfötter och kan placeras på alla slags bordsytor.

TEKNISKA DATA OEXTC
Eldriven med 2 hastigheter.
Kapacitet: 40-80 burkar i följd.
Motor: 230V, 1-fas 50/60 Hz. Effekt: 75 W, 13 N/m.
Mått: 670 x 250 x 450 mm.
Max burkhöjd: 270 mm
Egenvikt konservöppnare: 14 kg.
Levereras med magnet för burklocken.
CE-godkänd.
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Diskhoförhöjare - när diskhon är för djup

Art 79430

En för djup diskho kan många gånger leda till felaktiga arbetsställningar.
Ergofokus™ ”diskhoförhöjning” är en smidig lösning på problemet.
Förhöjningen kan anpassas till olika diskhoar, och har ställbara fötter, 5 cm.
Förhöjningen används utan verktyg och justeras bara in en gång.
Den har små dräneringshål, samt handtag (lika de på GN-kantiner) på kortsidorna.
Tillverkad i rostfritt stål.

”Diskhoförhöjaren är en enkel produkt,
men mycket omtyckt av personalen!”
Petra Andersson, Munkbohemmet, Hedemora.

TEKNISKA DATA Diskhoförhöjare
Tillverkad i Sverige.
Material: rostfritt stål.
På ställbara fötter i plast, med 50 mm justeringsmån.
Standardmått 530x480x80-130 mm (för 550x500-hoar).
Spolbar
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Skärbräda - med utbytbara ytor

Den ultimata skärbrädan, utformad för att ge arbetsglädje under matlagningen i många år!
Skärbrädorna är danskproducerade till 100 % och CNC-maskiner säkerställer hög och jämn kvalitet.
Bara de bästa materialen används vid tillverkningen, de är livsmedelsgodkända och kan antingen
återvinnas eller slängas på ett miljövänligt sätt.
Fötterna är i rostfritt stål med gummibeklädnad, vilket gör att skärbrädan står orubblig på arbetsbordet. Bottenplattan är vit som standard, och de övre ytorna finns i 6 olika färger för att lätt
hålla reda på vilken yta som tillhör respektive livsmedel.
Den specialdesignade och patenterade klicksystemet ser till att de övre ytorna sitter på plats
ordentligt vid användande.

TEKNISKA DATA Skärbräda
Ytor i polypropylen, finns i 6 olika färger;
svart, vit, grön, blå, gul och röd).

Fötter i rostfritt med
gummibeklädnad, gör
att skärbrädan står
säkert och stabilt.

Det specialdesignade ”Easy
Clicksystemet” i rostfritt stål,
säkerhetsställer att ytorna
ligger fast på basplattan.
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280x280
300x400
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Trampe - rampen för att slippa trösklar

Art. 79423

Det enklaste sättet att lösa ett tröskelproblem är att täcka tröskeln med vår heltäckande
tröskelramp. Denna har ett lutande plan på var sida om tröskeln och är mycket enkel att såväl
lägga dit som att ta bort. På ena kortsidan finns två hål för att få ett bra grepp vid lyftet.

TEKNISKA DATA Trampe
Tillverkad i Sverige
Material: durkplåt.
Bredd (dörrbredd): 700 mm.
Djup på vardera sida om dörren: 190 mm
Höjd: 35 mm.
Spolbar.
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