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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
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Produktchef
Försäljning Rena Rum
Björn Bok
+46 709 78 30 87
bjorn@ergofokus.se

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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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.
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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ErgoRail RF

” Var rädd om armar och axlar,
låt ett skensystem bära den
skadliga vikten”
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Upphängning, skenor och fästen
Att hänga upp verktyg och maskiner rörligt i skenor är idag ett mycket
vanligt och effektivt alternativ för att minimera belastningsskador på i
första hand armar och axlar.
Med våra skenor, byggkomponenter och tillbehör finns det många
möjligheter att skapa en lösning som passar just dig och dina behov.
Sken– och upphängningssystem ErgoRail RF innehåller en mängd olika
detaljer för upphängning av allt från verktyg, hjälpmedel till maskiner
och kablage.
Vi erbjuder även svängarmar och andra specialinfästningar som anpassas
efter just dina behov och möjligheter.
A.

Saknar ni något tillbehör eller behöver hjälp med att hitta en lösning på
C.
B.
just ert behov, kontakta
oss på Ergofokus för en kostnadsfri
konsultation.
Naturligtvis hjälper vi även till med allt ifrån måttagning till
slutmontage.
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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,

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

2a.
ErgoRail
RF
ISE-001
Sid 5 av 14

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.

L-Montage

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
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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

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

2a.
ErgoRail
RF
ISE-001
Sid 6 av 14
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.

U-Montage

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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Traversmontaget monteras på 2st skenor enligt
tidigare beskrivningar.
Längden på traversskenan (nr2 nedan) anpassas
efter behov.

Traversmontage

1)
2)
3)
4)

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

Benämning
Åkvagn Rostfri
Skena Rostfri
C-bultsfäste Rostfri
Ändstopp Rostfri
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Antal
3 st
1 st L= kapas till önskad längd
2 st
2 st
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+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

Artikelnummer:
Benämning:

40300a-FR
Takskena RFR
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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

Artikelnummer:
Benämning:

L 1000
16 kg
Lackerat stål
Lackerat stål
Galv, stål

40320
Golvfäste med svängarm, lackerat stål

Golvfäste
Svängarm
Belastning
Arm
Pelare
Vagn
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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
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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.

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50
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VI ERBJUDER
ergonomiska lösningar
för Rena Rum och Industri.

Sara Ljunggren
CEO

Din kontakt
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Mechrail - ett lätt sätt att effektivisera er hantering

Mechrail består av extruderade aluminium
profiler i olika storlekar och utförande. Den
komplexa utformningen med T-spår och flänsar
gör profilerna maximalt vridstyva och ger en
stor lastförmåga.
Mechrail kan användas för laster upp till
1000kg.
För verksamhet där kraven på renhet är höga
har vi tagit fram profiler med helt släta sidor
för enklare rengöring.
Aluminium ger profilerna fördelaktiga
egenskaper. Till exempel ger den låga
egenvikten ett okomplicerat
monteringsförfarande, och hanteringen i
systemet blir lätt och snabbt.
Med våra smarta upphängningar och extremt lättgående löpvagnar skapas enkelt ett komplett
skensystem.
Skulle systemet behöva förlängas eller breddas är det inga som helst problem att göra det i
efterhand tack vare våra enkla skarvsatser.
T-spåren på skenornas sidor gör det möjligt att montera på en rad olika tillbehör. Naturligtvis
är skenorna anodiserade; därmed är de även underhållsfria och i viss mån självsmörjande.

Många upphängningsalternativ
Upphängningen av skenprofilerna utgörs normalt av en
pendel i profilens översta spår. Det finns en rad varianter
av upphängningar anpassade efter byggnadens
konstruktion och tillgängligt utrymme.
Vagnar, drivenheter och mediaförsörjning
Vagnarna har tre par kullagrade hjul som löper skyddat
inuti skenan. Till alla vagnar kan drivna åkverk kopplas.
Drivningen är möjlig att frikoppla så att traverser och
andra anordningar kan manövreras fritt för hand.
I produktsortimentet Mechrail finns även en rad
komponenter för att försörja åkverk eller lyftutrustning
med el eller tryckluft.
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Mechcrane utgör ett stort sortiment smidiga kranar för pelar- eller väggmontering. Kranarna kan med fördel
förses med en rad olika lyftdon. Med lastkapacitet upp till 250 kg och standardiserade arbetsradier upp till 5
meter finns goda möjligheter att anpassa kranarna efter behov och miljö.
Modellerna Mechcrane LVS och AVS är utrustade med ett väggfäste för enkel montering på vägg eller på en
existerande pelare.

LVS

AVS1
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AVS2
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MechCrane Pelare

Mechcrane utgör ett stort sortiment smidiga kranar för pelar- eller väggmontering. Kranarna kan med fördel
förses med en rad olika lyftdon. Med lastkapacitet upp till 250 kg och standardiserade arbetsradier upp till 5
meter finns goda möjligheter att anpassa kranarna efter behov och miljö.

LPS

Information
Mechcrane LPS levereras med pelarhöjd H=4500 mm.* Pelaren kan kapas i steg om 250 mm ner till som lägst 2750 mm.
På pelaren finns ett förberett hålmönster för att fästa kranarmen på fasta avstånd om 250 mm.
Tillkapning av pelaren före leverans kan beställas som ett tillägg.
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APS1
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Mechcrane utgör ett stort sortiment smidiga kranar för pelar- eller väggmontering. Kranarna kan med fördel
förses med en rad olika lyftdon. Med lastkapacitet upp till 250 kg och standardiserade arbetsradier upp till 5
meter finns goda möjligheter att anpassa kranarna efter behov och miljö.
Modellerna Mechcrane VKL och VKA är pelarmonterade vikarmskranar, vilka kan levereras i en rad olika höjder
och med olika kombinationer av kranarmslängder för att passa de flesta miljöer.

VKL
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VKL-H
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VKA-125
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VKA-125H

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

Mechprofile

4a.
Mechprofile
ISE-001
Sidan 1 av 2

Mechprofile - för många användningsområden
Mechprofile i aluminium har utvecklats och förfinats för att ha minimal egenvikt och maximal
styrka, bärförmåga och vridstyvhet.
Som i ett stort Mekano finns det komponenter för alla tänkbara behov. På alla sidor av
profilerna löper T-spår, vilka kan användas för montering av olika tillbehör.
Alla komponenter, såsom montageplåtar, vinklar, gångjärn, handtag, skruvar och muttrar,
är standardiserade detaljer för enkelt montage.
Aluminiumskenorna är anodiserade och därmed helt underhållsfria.
Mechprofile-sortimentet används för konstruktion av säkerhetsavspärrningar, maskinstativ, och
många andra applikationer.

Flexibelt
Enkelt
Mångsidigt
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Rörprofiler, slädprofiler och slädar

Montageplåtar, fötter och skruvkomponenter

Lock, låsspakar, handtag och gångjärn
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Mechchain Pro II

” smidig frekvensstyrd
kedjelyftare ”

Tyst

Snabb

Precis

Lättmanövrerad och smidig

Integrerad PLC och möjlig radiostyrning

Mechchain Pro II är ett extremt lättmanövrerat
lyftdon för professionell lyfthantering. Frekvensstyrning ger en steglös lyfthastighet som kontrolleras via joystick. Mechchain Pro II kombinerar
möjligheten till god kontroll och hög precision,
samtidigt som den erbjuder en imponerande lyfthastighet.

Mechchain Pro II har integrerad PLC förberett
för att förenkla kundanpassade funktioner. Det
finns även möjlighet att välja radiostyrning i
de fall detta underlättar hanteringen.

Låg installationshöjd
Detta lyftdon är lämpligt då en välkontrollerad
och precis rörelse önskas. Integration med skensystemets löpvagn ger en mycket låg bygghöjd och
möjliggör installation även i trånga utrymmen.
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Passar i många miljöer
Mechchain Pro II finns i lastklasserna: 63-80125-225kg. Typiska tillämplingsområden är
allmäna lyft med stropp eller krok, lyft inom
alla typer av industri, montering med hög lyftprecision, lyft med specialverktyg för monteringsarbete, pallplockning och plockning från
rullbana.
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Encoder
Mechchain Pro II kan som option utrustas med en
encoder som avläser axeln i spindelgränsläget.
Detta gör det möjligt att ställa in ett nedre
stoppläge, samt ytterligare två stopp-/startlägen
längs med slaglängden.
Positionerna lagras i ett inbyggt minne i
frekvensomriktaren, och sparas även om
strömmen bryts.

TEKNISKA DATA
Mechchain Pro II

63

80

125

225

Max last
Lyfthastighet
Slaglängd
Bullernivå
Bygghöjd Z
Spänning

kg
m/min
met
dB
mm
N, PE

63
0-16
5
<70
420
1x230V

80
0-16
5
<70
420
1x230V

125
0-12
5
<70
420
1x230V

225

Motoreffekt
Säkringsklass
Kapslingsklass
Egenvikt

kW
AT

0,37
10
IP54
20

0,37
10
IP54
20

0,37
10
IP54
20

0,37
10
IP54
20

kg
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Mechlift Pro E
” ergonomisk momentupptagare ”

Stark

Pålitlig

Enkel

Flexibel lyftenhet

Momentupptagande

Elektrisk Mechlift Pro E är en ergonomiskt
utformad momentupptagande lyftenhet som
enkelt anpassas till många typer av
hanteringslösningar. Den kan utrustas med
standardiserade eller specialkonstruerade
verktyg, och med tillbehör såsom
rotationsenheter, bromsenheter, programmerbara
stoppositioner, med mera.

Elektrisk Mechlift Pro är uppbyggd av
teleskoperande aluminiumprofiler som är
anodiserade och därmed helt underhållsfria.
I pelarenheten sitter momentupptagande
glidklotsar eller hjul, vilka möjliggör
belastning utanför lyftarens lodräta lyftaxel.

Flera konfigurationer
Elektriska Mechlift Pro är uppbyggd av moduler
och kan levereras i många olika konfigurationer.
Den kan även integreras med powerdrive
drivenheter för drivna åkrörelser i sidled, eller
med Mechbelt linjärenhet för en automatiserad
hantering av typen ”pick and place”.
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Många tillämpningsområden
Typiska tillämpningsområden för elektrisk
Mechlift Pro är hantering av kabelrullar,
mattrullar, tankar, dörrar, fönster, samt
allehanda fordonsdetaljer som dörrar, soltak,
säten, vindrutor, motorhuvar, med mera.
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Encoder
Mechlift Pro E kan som option
utrustas med en encoder som
avläser axeln i spindelgränsläget. Detta gör det
möjligt att ställa in ett nedre
stoppläge, samt ytterligare två
stopp-/startlägen längs med
slaglängden.
Positionerna lagras i ett inbyggt
minne i frekvensomriktaren,
och sparas även om strömmen
bryts.

TEKNISKA DATA
Mechlift Pro
Max last
Profil MP
Max moment
Motoreffekt
Lyfthastighet
Slaglängd SL
Pelarlängd PL
Egenvikt

kg
Nm
kW
m/min
mm
mm
kg

75

150

250

400

650

75
120/80
500
0,25
0-12
500-1500
SL+755
97-168

150
160/120
800
0,75
0-10
500-1500
SL+805
122-212

250
160/120
800
0,75
0-10
500-1500
SL+805
122-212

400
160/120
1000
1,5
0-10
600-1500
SL+1000
164-253

650
160/120
1000
1,5
0-10
600-1500
SL+1000
164-253

Allmänt
Bullernivå:
Spänning:
Säkring:
Kapslingsklass:
Arbetstemperatur:

<70dB
1x230V, N, PE, 50/60Hz
10AT
IP10
5-40° C (inomhus)
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Mechstack Pro

” kraftfull
momentupptagare ”

Lång slaglängd

Användarvänlig

Momentupptagande

Mechstack är en elektrisk manipulator för hantering och stapling av laster upp till 250kg och
för belastande böjmoment upp till 2000Nm.
Väl skyddat i skenorna hänger simplexkedjor som sammanbinder drivaxel med vagnarna.
Lyftaren har en slaglängd på upp till 4 meter och styrs med joystick via frekvensomformare
vilket ger steglös och synkron lyfthastighet.
Mechstack kan monteras fast mot t.ex. en vägg och utgör då en monteringsstation eller
staplingsstation. Alternativt kan den monteras i skensystem och då även kombineras med
powerdrive för styrda åkrörelser.
Typiska tillämpningsområden för mechstack är stapling av tunga eller skrymmande detaljer till
pall eller stallage, och hämtning eller avlämnande vid materiallager.
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Mechline Pro
” funktionell
lättlyftare”

Snabb

Smidig

Lättmanövrerad och smidig
Mechline Pro är en intuitiv och lättmanövrerad
pneumatisk vajerlyftare för lätta laster upp till
50kg.
Vajern är mycket slitstark och kan användas i upp
till 300 000 arbetscykler. Vid en frekvent
användning om 200arbetscykler per dag ger detta
en livstid på hela 1500 arbetsdagar– det vill säga
över fem år.

Enkel att integrera
Mechline Pro har en mycket låg egenvikt och upp
till 2 meters slaglängd. Lyftaren monteras med
fördel i ett skensystem eller en vägg-/
pelarsvängkran. Vid svirvelns verktygsinfästning
integreras med fördel ett pneumatiskt gripverktyg
och dess kontrolldon. Även ett enkelt mekaniskt
verktyg ger en lätt och ergonomisk hantering.
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Låg bygghöjd

Anti-jump ingår
Mechline Pro är i standardutförande utrustad med
en justerbar anti-jump-funktion, som låser
lyftrörelsen vid okontrollerade lyft, t ex om lasten
tappas av misstag. Detta ger en säker
arbetssituation för operatören.

Flera varianter
Operatören kan med Mechline Pro hantera lasten
helt utbalanserat i upp till tre vikter via en separat
styrenhet eller med ett integrerat styrhandtag för
varierande laster.

Många användningsområden
Typiska användningsområden för Mechline Pro är
hantering av lättare detaljer inom
tillverkningsindustrin, samt även materialhantering
vid transport– och rullband.

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

5d.
Mechline
Pro
ISE-001
Sidan 2 av 2

Utbalanserad 2-vikt
Hantering av en utbalanserad last; med externt
styrorgan väljs ”last” eller ”utan last”.

Utbalanserad 3-vikt
Hantering av två utbalanserade laster; med
externt styrorgan väljs ”last 1”, ”last 2” eller
”utan last”.

Direktstyrd
En precis och smidig hantering av varierande
laster med hjälp av ett manöverdon. Ett
ergonomiskt snabbhandtag finns som
standardtillbehör.

Sänkfunktion
2-vikts- och 3-viktspneumatik kan väljas med
sänkfunktion för en kontrollerad sänkrörelse.
Funktionsvillkor konfigureras av kunden, och
beror på den specifika applikationen.

Lastvakt
Direktstyrd pneumatik kan utrustas med
lastvaktsfunktion som konfigueras av kunden– t ex
för att endast tillåta aktivering av en
släppfunktion vid avlastat verktyg.

TEKNISKA DATA
Mechline Pro
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50

Max last

kg

50

Slaglängd SL
Bygghöjd BH
Vajerlängd VL
Bullernivå
Max egenvikt
Lyfthastighet
Rotation
Medium
Luftförbrukning
Arbetstryck
Arbetstemperatur

mm
mm
mm
dB
kg
m/min

500-2000
300-2000
SL+BH+470
<70
15
0-40
0-360°
Luft, osmord; 0,3
7,8
5
5-40 (inomhus)

l/m
bar
°C
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Mechlight Pro

” funktionell
lättlyftare”

Lätt
Snabb
Friroterande

Lättmanövrerad och smidig

Flera pneumatikvarianter

Mechlight Pro är en ergonomisk och funktionell
lättlyftare för laster upp till 50kg. Lyftaren
medger fri rotation kring sin lyftaxel = en stor
fördel för vid monteringsarbeten där annars
slangar och tillbehör kan riskera att skadas!

Varje typ av hantering kräver sin pneumatiklösning.
Mechlight Pro finns i flera pneumatikvarianter:
utbalanserad med 1 eller 2 fasta laster, eller i
utbalanserat utförande för utbalansering av
varierande laster.

Enkel att integrera

Många användningsområden

Mechlight Pro monteras med fördel i ett
skensystem eller i en vägg-/pelarsvängkran.
Vid lyftcylinderns verktygsinfästning integreras
ett pneumatiskt gripverktyg och dess kontrolldon.
Även ett enkelt mekaniskt verktyg ger en lätt och
ergonomisk hantering.

Typiska användningsområden för Mechlight Pro är
till exempel hantering av komponenter i
tillverkningsindustrin av lätta fordonsdetaljer,
monteringsarbete eller plockning från
transportband och rullbanor.
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Utbalanserad 2-vikt
Hantering av en utbalanserad last; med externt
styrorgan väljs ”last” eller ”utan last”.

Utbalanserad 3-vikt
Hantering av två utbalanserade laster; med
externt styrorgan väljs ”last 1”, ”last 2” eller
”utan last”.

Utbalanserad (varierande vikter)
En precis och smidig hantering av varierande
laster med hjälp av en balanseringsregulator som
integreras i gripverktyget.

Sänkfunktion
2-vikts- och 3-viktspneumatik kan väljas med
sänkfunktion för en kontrollerad sänkrörelse.
Funktionsvillkor konfigureras av kunden, och
beror på den specifika applikationen.

Automotive
Versionen Automotive är utrustat med ett extra
fallskydd samt en evakueringsventil som möjliggör
en manuell evakuering av trycket i cylindern vid
luftbortfall.

TEKNISKA DATA
Mechlight Pro 50
Max last
Max moment
Slaglängd SL
Längd
Max egenvikt
Bullernivå
Lyfthastighet
Rotation
Medium
Arbetstryck
Arbetstemperatur

kg
Nm
mm
mm
kg
dB
m/min
°
Luft osmord
bar
°C

50
0
400-1200
SL+699
23
<70
0-40
0-360° (obegränsat)
4,5-6
5-40 (inomhus)
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Smidig
Flexibel
Stor räckvidd

Lättmanövrerad och smidig
Mechspace Pro är en pneumatisk
momentupptagande manipulator för laster upp till
150kg och ett moment upp till 1500Nm.
Mechspace Pro är extremt lättmanövrerad och ger
ergonomisk frihet inom ett stort arbetsområde.

Momentupptagningsförmåga
Mechspace Pro finns i två modeller: en hängande
och en pelarmonterad version. Dess
momentupptagningsförmåga ger stora fördelar vid
komplex hantering av detaljer, och vid gripning
och rotation av excentrisk last.

God räckvidd och flexibilitet
Mechspace Pro är det naturliga valet där lyftarens
räckvidd är av stor metydelse, till exempel då
operatören utför hantering under utskjutande
tak, inne i fordon eller i andra svåråtkomliga
arbetsområden.
Pelarmonterad Mechspace 70P kan utrustas med
mobil fotplatta, vilket gör den enkel att flytta till
olika arbetsstationer med en gaffeltruck.

L&d Ergofokus
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Flera pneumatikvarianter
Varje typ av hantering kräver sin pneumatiklösning. Mechspace Pro finns i flera varianter:
utbalanserad med 1 eller 2 fasta laster, eller i
pilotstyrt utförande för utbalansering av
varierande laster.

Många arbetsområden
Typiska användningsområden för Mechspace
Pro är hantering av komponenter och olika
former av monteringsarbete inom
tillverkningsindustrin.
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5f.
Mechspace
Pro
ISE-001
Sidan 2 av 2

Utbalanserad 2-vikt
Hantering av en utbalanserad last; med externt
styrorgan väljs ”last” eller ”Utan last”.

Utbalanserad 3-vikt
Hantering av två utbalanserade laster; med
externs styrorgan väljs ”Last 1”, ”Last 2” eller
”Utan last”.

Pilotstyrd
En precis och smidig hantering av varierande
laster med hjälp av en lastavkännande enhet.
En lastcell finns som standardtillbehör.

Sänkfunktion
2-vikts-, 3-vikts– och pilotstyrd pneumatik kan
väljas med sänkfunktion för en kontrollerad
sänkrörelse. Funktionsvillkor konfigureras av
kunden, och beror av den specifika applikationen.

Belastningsdiagram
Mechspace Pro kan arbeta med belastningar inom skuggat diagramområde för respektive
modell.

Max moment anges vid verktygsadaptern.

Max last anges vid verktygsadaptern och inkluderar verktygsarm, gripverktyg samt
hanteringsobjekt

TEKNISKA DATA
Mechspace Pro
Max last
Max moment
Slaglängd SL
Max egenvikt
Luftförbrukning
Arbetstryck
Medium
Bullernivå
Arbetstemperatur

kg
Nm
mm
kg
l/cykel
bar
lyft osmord
dB
°C

70/70P

150/150P

70
500
900
100/195
8
5 (4-7)

150
1500
1250
200/330
16
6 (5-7)

<70
5-40 (inomhus)

<70
5-40 (inomhus)
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Mechlift Pro

5g.
Mechlift
Pro
ISE-001
Sidan 1 av 2

Enkel att integrera

Driftsäker och enkel att underhålla

Mechlift Pro monteras med fördel i ett
skensystem. I sin övre infästning kan lyftaren vara
fast eller roterbar. Nertill finns flera varianter av
verktygsinfästningar att välja mellan, med eller
utan rotation. Vid verktygsinfästningen kan ett
pneumatiskt gripverktyg och dess kontrolldon
enkelt integreras. Även ett enkelt mekaniskt
verktyg ger en smidig och ergonomisk hantering.
I den yttre profilen sitter momentupptagande
hjul, vilka möjliggör belastning utanför lyftaren
lodräta lyftaxel.

Mechlift Pro passar väl in i krävande miljöer
där hög driftsäkerhet och prestanda krävs,
såsom monteringsprocesser i fordonsindustrin.
Lyftpelaren är uppbyggd av teleskoperande
aluminiumprofiler som är anodiserade och
underhållsfria, och övriga delar är lätt
åtkomliga för underhåll och inspektion.

Flera pneumatikvarianter
En rad olika pneumatikkonfigurationer möjliggör
anpassning till vitt skilda hanteringssituationer.
Mechlift Pro finns i flera standardvarianter:
utbalanserad med 1 eller 2 fasta laster, eller i
pilotstyrt utförande för utbalansering av
varierande laster i kombination med gashandtag
eller en pneumatisk lastcell.

L&d Ergofokus
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Passar många applikationer
Pneumatiska Mechlift Pro är en lyftare som
passar för många typer av hanteringslösningar.
Typiska användningsområden är exempelvis
hantering av komponenter i tillverkningsindustrin såsom kabelrullar, tankar,
mattrullar, dörrar och fönster samt allehanda
fordonsdetaljer.
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Mechlift
Pro
ISE-001
Sidan 2 av 2

Utbalanserad 2-vikt
Hantering av en utbalanserad last; med externt styrorgan väljs
”last” eller ”Utan last”.

Utbalanserad 3-vikt
Hantering av två utbalanserade laster; med externt styrorgan väljs
”Last 1”, ”Last 2” eller ”Utan last”.

Pilotstyrd (varierande vikter)
En precis och smidig hantering av varierande laster med hjälp av
ett gashandtag eller en lastcell.

Sänkfunktion
Samtliga pneumatikkonfigurationer kan väljas med sänkfunktion för
en kontrollerad sänkrörelse.
Funktionsvillkor konfigureras av kunden, och beror av den specifika
applikationen.

TEKNISKA DATA
Mechlift Pro
Max last
Max moment
Slaglängd SL
Max egenvikt
Bullernivå
Nedpendlingshöjd PH
Lyfthastighet
Rotation
Medium
Lyftförbrukning
Arbetstryck
Arbetstemperatur

kg
Nm
mm
kg
dB
mm
m/min
°
Luft osmord
l/min
bar
°C
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100

150

100
500
500-1500
57-127
<70
50-490
0-40
0-310 (360)

150
1000
500-1500
98-189
<70
50-490
0-20
0-310 (360)

18,7
5,5-7
5-40 (inomhus)

46,2
5,5-7
5-40 (inomhus)
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Easyhand T

” den förlängda armen
för snabba lyft ”

Snabb
Enkel
Effektiv

Enkel och snabb
Easyhand är en lätthanterlig och snabb vakuumlyftare med enhandsgrepp för laster upp till 45kg.
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 kan lossas
via tumgrepp.
Lyftarens viloläge ställs enkelt in via en justerskruv.

Många utföranden
Easyhand finns i ett flertal olika standardiserade
utföranden och kan levereras med vakuumpump
eller ejektorkit som drivpaket.

L&d Ergofokus
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Många tillämpningsområden
Easyhand är en operatörsvänlig och effektiv
vakuumlyftare för snabb hantering av kartonger, säckar, skivmaterial med mera.
Easyhand kan med enkelhet utrustas med ett
antal olika standardgripdon, men även anpassas efter specifika behov.
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TEKNISKA DATA
Easyhand T
Max last
Lyfthöjd
Mått
Lyftslang
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kg
mm
mm
mm
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45
1700
2900
Ø80-120
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Easyhand
M
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Easyhand M

” ergonomisk lyft
Upp till 55kg ”

Effektiv
Flexibel
Stark

Ergonomisk och stark
Easyhand M är en vakuumlyftare för laster upp till
55kg. Lyftaren är anpassad för enhandsgrepp. 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 efter behov och önskemål.
Lyftarens konstruktion är inriktad på 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.

L&d Ergofokus
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Många tillämpningsområden
Easyhand M gör det enkelt och bekvämt att
hantera allt från säckar och kartonger till
skivmaterial som t.ex. glas, plåtar och dörrar.
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Vacuhand
V
ISE-001
Sidan 1 av 2

VACUHAND V

” ergonomiska lyft
upp till 200kg ”

Effektiv
Flexibel
Stark

Ergonomisk och stark
Vacuhand är en vakuumlyftare för laster mellan 5200kg. 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 efter behov och önskemål.
Lyftarens konstruktion är inriktad på 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.

L&d Ergofokus
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Många tillämpningsområden
Vacuhand gör det enkelt och bekvämt att hantera allt från säckar och kartonger till
skivmaterial som t.ex. glas, plåtar och dörrar.
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MobiCrane

MobiCrane

ISE-001
Sidan 1 av 2

Specifikation
A max:
2 960 mm
A min:
2 000 mm
B max:
4 000 mm
C max:
2 870 mm
D last:
80—30 Kg
E:
Tillval 1500x1500 mm

Snabb

Enkel

Effektiv

Välj MobiCrane för en flexibel motordriven lyftkran.
Modulkonceptet gör det möjligt att plocka ihop en mobil svängkran efter behov och det finns ett brett utbud
av moduler att välja på - justerbara pelare, olika längder på armarna och många olika standardverktyg lyftdon. För en säker hantering är svängkranarna och verktygen utrustade med säkerhetssystem anpassade
efter den last som ska hanteras.
Hittar du inte det verktyget som du söker bland våra standardverktyg, kan vi ta fram ett precis anpassat efter
eran verksamhet.
Önskas en flyttbar svängkran monteras den på vår flyttbara bottenplatta som lätt flyttas omkring med en
vanlig pallyft eller gaffeltruck. Kranarna kan installeras på olika sätt, direkt i golvet, på väggen eller på en
befintlig pelare.
Max last 85 kg och en räckvidd på 2 till 4 meter.
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Kundanpassat– vår styrka.
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Lyftvagn
L&D 70E
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Sidan 1 av 2

Lyftvagn L&D 70E

Lyftvagn 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 lättrullade hjulen gör den enkel att styra.
Höj och sänkbart handtag ger bättre ergonomi, passar alla
användare. Den löstagbara handkontrollen gör det möjligt
att höja och sänka verktyget när du arbetar framför eller på
sidan av lyftvagnen utan att behöva sträcka dig efter
manöverknappen.
Lågfriktionsflaket är tillverkat av polyetenplast vilket gör
att du kan skjuta på och av produkter – inga lyft!
Lyftvagn 70E är utrustad med ett flertal säkerhetsdetaljer
t.ex. kläm– och överlastskydd, försluten mast hindrar
fingrar och smuts från att komma in.

Lyftkapacitet 70Kg.

TEKNISKA DATA









Lyftkapacitet upp till 70kg
Egenvikt: 29kg
Material chassi, pulverlackad stål eller i rostfritt stål.
Material mast, Aluminium
Mått lyftvagn standard: 420x735x1692mm
Mått plattform standard: 440x498mm
Batterispänning, 24V
Batterikapacitet 7,2 Ah

Kundanpassade Lyftvagnar offereras på begäran
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Tillbehör - standard eller special
Välj ett passande verktyg från vårt breda standardsortimen, spjut, rullflak, kontrollvåg
och räknevåg o.s.v.
Vi tillverkar även kundanpassade specialverktyg.

Flak med V-block

Rullspjut

Kontrollvåg, integrerad

Räknevåg, integrerad

Rullflak sidomatning

Rullflak frontmatning

” Jag har använt vagnen under hela dagen när jag sorterade 20
flyttlådor gammalt linne. Det gick hur bra som helst att hantera
lådorna. Utan lyftvagnen skulle jag ha behövt lyfthjälp hela tiden
och tjejerna hade fått avbryta sitt jobb för att hjälpa mig”
Lisa Hartikainen. Förste fatbursjungfru, Stockholms Slott
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Lyftvagn L&D 90P

Behovet bestämmer utseendet på den slutliga vagnen.
Vagnen är lätt och smidig och utrustade med riktningsspärr
på bakhjulen vilket gör den mycket lättmanövrerad.
Vagnen är mycket användarvänlig och lättskött och kräver
minimalt med underhåll.
Pelaren har skruvdrift och finns att få i olika höjder.
För maximal säkerhet har alla vagnar från oss en inbyggd
frikopplingsfunktion som fungerar som ett kläm– och
tippskydd.
Lyftkapacitet 90Kg.

Centralbroms och
riktspärr på bakhjulen.

Löstagbar
handkontroll.

Höj och sänkbart
handtag.

Modulbyggd konstruktion
Behov och miljö avgör vagnens utseende.

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

Benpar
Elektronikenhet
Manöverdosa
Pelare
Mellandel
Handtag
laddare

TEKNISKA DATA

2
7





1





5

Lyftkapacitet upp till 90kg
Lyfthastighet med maxlast, 5.4m/min
upp och 7.6m/min ner
Material chassi, pulverlackad stål
eller i rostfritt stål.
Material mast, Aluminium
Batterispänning, 24V
Batterikapacitet 7,2 Ah

Kundanpassade Lyftvagnar offereras på
begäran
1
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Flexibilitet
Välj höjd på pelaren,
bredd och längd på
benen.

Tillbehör - standard eller special
Välj ett passande verktyg från vårt breda standardsortimen, spjut, rullflak och lyftgafflar
samt kläm och vridmoduler. Våg och räknevåg o.s.v.
Vi tillverkar även kundanpassade specialverktyg.

Flak med kantrulle

Våg

Squeeze & Turn– kläm och vrid

Gaffel

Spjut

Rullflak med sidomatning

Expand & Turn– Pneumatisk expander
med elektrisk vrid

L&d Ergofokus
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Flak med V-block

Expand & Turn– Pneumatisk
expander med manuell vrid

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

6c.
Lyftvagn
L&D 130P
ISE-001
Sidan 1 av 2

Lyftvagn L&D 130P

L&D 130P är en snabb, stark och en mycket flexibel
lyftvagn.
Med en lyfthastighet på 7,6sek/1000mm är den en av
marknaden snabbaste lyftvagnar.
130P kan hantera lyft upp till 130kg och är utrustad med ett
batteripaket som klarar långa arbetspass.
Lyftvagnen är utrustad med centralbroms och riktningsspärr
på bakhjulen, vilket gör den lättmanövrerad.
Pelaren har skruvdrift vilket gör den pålitlig och tålig och
kräver minimalt med underhåll.
För maximal säkerhet har 130P en inbyggd
frikopplingsfunktion som fungerar som ett kläm– och
tippskydd.
L&D 130P är en mycket användarvänlig och lättskött
lyftvagn med väldigt lång livslängd.
Lyftkapacitet 130kg.

Modulbyggd konstruktion
Behov och miljö avgör vagnens utseende.

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

Benpar
Elektronikenhet
Manöverdosa
Pelare
Mellandel
Handtag
laddare

TEKNISKA DATA

2
7





1





5

Lyftkapacitet upp till 130kg
Lyfthastighet med maxlast, 10sek/1000mm
upp och 7sek/1000mm ner
Material chassi, pulverlackad stål eller i
rostfritt stål.
Material mast, Aluminium
Batterispänning, 24V
Batterikapacitet, 12Ah

Kundanpassade Lyftvagnar offereras på
begäran
1
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Flexibilitet
Välj höjd på pelaren,
bredd och längd på
benen.

Tillbehör - standard eller special
Vi har ett stort antal standardverktyg som lastplan, gafflar kontroll-räknevåg samt
squeeze & Turn och vår pneumatiska expander Expand & turn. Vi tillverkar utöver detta
även många kundspecifika verktyg.

Flak med kantrulle

Våg

Squeeze & Turn– kläm och vrid

Gaffel

Spjut

Rullflak med sidomatning

Expand & Turn– Pneumatisk expander
med elektrisk vrid

L&d Ergofokus
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Flak med V-block

Expand & Turn– Pneumatisk
expander med manuell vrid
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Lyftvagn L&D 175P

L&D 175P är en stark och mycket flexibel lyftvagn.
Lyftvagnen är modulbyggd, vilket gör det lätt att bestämma
höjd, längd och bredd på den slutliga vagnen. Behovet
bestämmer utseendet på den slutliga vagnen.
Lyftvagnen är utrustad med riktningsspärr på bakhjulen
vilket gör den lättmanövrerad och lätt att vrida i sidled.
L&D 175P är mycket användarvänlig och kräver minimalt
med underhåll. Pelaren har skruvdrift och kan fås i olika
höjder. För maximal säkerhet har alla vagnar en inbyggd
frikopplingsfunktion som fungerar som ett kläm– och
tippskydd.
Lyftkapacitet 175kg.

Modulbyggd konstruktion
Behov och miljö avgör vagnens utseende.

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

Benpar
Elektronikenhet
Manöverdosa
Pelare
Mellandel
Handtag
laddare

1
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Lyftkapacitet upp till 175kg
Lyfthastighet med maxlast, 4 m/minut
Material chassi, pulverlackad stål eller i
rostfritt stål.
Material mast, Aluminium
Batterispänning, 24V
Batterikapacitet, 17Ah

Kundanpassade Lyftvagnar offereras på
begäran
1
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Flexibilitet
Välj höjd på pelaren,
bredd och längd på
benen.

Tillbehör - standard eller special
Vi har ett stort antal standardverktyg som lastplan, gafflar kontroll-räknevåg samt
squeeze & Turn och vår pneumatiska expander Expand & turn. Vi tillverkar utöver detta
även många kundspecifika verktyg.

Flak med kantrulle

Våg

Squeeze & Turn– kläm och vrid

Gaffel

Spjut

Rullflak med sidomatning

Expand & Turn– Pneumatisk expander
med elektrisk vrid

L&d Ergofokus
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Flak med V-block

Expand & Turn– Pneumatisk
expander med manuell vrid
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Lyftvagn L&D 225P

L&D 225P är en stark och mycket flexibel lyftvagn.
Lyftvagnen är modulbyggd, vilket gör det lätt att bestämma
höjd, längd och bredd på den slutliga vagnen. Behovet
bestämmer utseendet på den slutliga vagnen.
Lyftvagnen är utrustad med riktningsspärr på bakhjulen
vilket gör den lättmanövrerad och lätt att vrida i sidled.
L&D 225P är mycket användarvänlig och kräver minimalt
med underhåll. Pelaren har skruvdrift och kan fås i olika
höjder. För maximal säkerhet har alla vagnar en inbyggd
frikopplingsfunktion som fungerar som ett kläm– och
tippskydd.
Lyftkapacitet 225kg.

Modulbyggd konstruktion
Behov och miljö avgör vagnens utseende.

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

Benpar
Elektronikenhet
Manöverdosa
Pelare
Mellandel
Handtag
laddare

1
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Lyftkapacitet upp till 225kg
Lyfthastighet med maxlast, 3,2 m/minut
Material chassi, pulverlackad stål eller i
rostfritt stål.
Material mast, Aluminium
Batterispänning, 24V
Batterikapacitet, 17Ah

Kundanpassade Lyftvagnar offereras på
begäran
1
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Flexibilitet
Välj höjd på pelaren,
bredd och längd på
benen.

Tillbehör - standard eller special
Vi har ett stort antal standardverktyg som lastplan, gafflar kontroll-räknevåg samt
squeeze & Turn och vår pneumatiska expander Expand & turn. Vi tillverkar utöver detta
även många kundspecifika verktyg.

Flak med kantrulle

Våg

Squeeze & Turn– kläm och vrid

Gaffel

Spjut

Rullflak med sidomatning

Expand & Turn– Pneumatisk expander
med elektrisk vrid
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6g.
Däcklyft
ISE-001
Sidan 1 av 2

Vår elektriska däcklyft gör ett
däckbyte enkelt nu när hjulen blir
tyngre och tyngre.
Lyften håller däcket på plats i
arbetsvänlig höjd medan du bultar
fast hjulet.
Försedd med en liten avlastningshylla
för bultar m.m.
Masten är sidmonterad för att ge dig
utrymme att arbeta "off center", och
toppen är försedd med ett skydd för
att undvika skador på lacken.

Däckslyften är ett utmärkt hjälpredskap på däckverkstäder och reparationsanläggningar.
Den är till för att underlätta både vid enkelt däckbyte och även under svårare moment som byte av
bromsklossar och dylikt. Hjulen på stadsjeepar och små lastbilar väger mellan 35-45kg styck.
Människan kan även med laster under 30kg skada sig ordentligt.
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Enkel att manövrera så att en hand kan
rotera hjulet medans man styr vagnen med
den andra handen.

Pelarskydd för att skydda
bilens plåtdetaljer

Pelare och gaffel är skjutna i
sidled för att man skall ha fritt
arbetsområde.

TEKNISKA DATA







Lyftkapacitet upp till 60kg
Egenvikt ca 40kg
Material chassi, pulverlackad stål eller i
rostfritt stål.
Material mast, Aluminium
Batterispänning, 24V
Batterikapacitet, 7,2Ah

Kundanpassade Lyftvagnar offereras på
begäran.
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6k.
Lastbärare
P-vagnar
ISE-001
Sidan 1 av 3

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
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.

Rullflak
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.

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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Lastbärare
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Sidan 2 av 3

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.

APOTEKSFLAK
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
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.
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VRIDPLATTA
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.

TELESKOPMAST
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
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.
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Tillbehör L&D Lyftvagnar
Ergofokus har lång erfarenhet av materialhantering och Lyftvagnar. Vi vet att
förutsättningarna och behoven skiljer sig ofta från kund till kund.
Med vårat utbud av tillbehör har du möjlighet att anpassa lyftvagnen efter just dina
behov.
Skulle verksamhet eller behoven ändras efter tid så går det jättebra att komplettera
lyftvagnarna med nedanstående tillbehör även i efterhand.

71100 Soppåsehållare Enkel
Utrusta din lyftvagn så blir det enklare att hålla
snyggt och rent på arbetsplatsen.
Soppåsehållaren fästs mellan handtaget och
batterilådan på lyftvagnen.
Passar följande lyftvagnar: L&D 70E, L&D 90E,
L&D 90IE, L&D 90P, L&D 130P, L&D 175P och
L&D 225P.

71101 Soppåsehållare Dubbel
Denna produkt liknar soppåsehållare enkel men har
plats för två påsar bredvid varandra.
Soppåsehållaren fästs mellan handtaget och
batterilådan på lyftvagnen.
Passar följande lyftvagnar: L&D 70E, L&D 90E,
L&D 90IE, L&D 90P, L&D 130P, L&D 175P och
L&D 225P.

71102 Hållare för laddare
En mycket praktisk hållare för dig som laddar
vagnen på olika ställen.
Förutom att du alltid har laddaren med dig så
skuddas den mycket bra i sin hållare.
Passar följande lyftvagnar: L&D 70E, L&D 90E,
L&D 90IE, L&D 90P, L&D 130P.
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Tillbehör L&D Lyftvagnar
71103 Skrivpulpet
Skrivpulpeten är en dokumenthållare som är
anpassad för storlekar upp till A4.
Praktiskt hjälpmedel för checklistor och diverse
arbetsinstruktioner.
Passar följande lyftvagnar: L&D 70E, L&D 90E,
L&D 90IE, L&D 90P, L&D 130P.

71104 Backhållare
Backhållaren bl.a. vid uppackning av flera backar
samtidigt, de tomma backarna ställs på denna
hållare. Därmed hålls eventuella gångar fria i
butiken.
Passar följande lyftvagnar: L&D 70E samt L&D 90E.

EXEMPEL

I detta exempel på möjligheter har en
lyftvagn, L&D 90E, utrustats med en hållare för
laddaren, en soppåsehållare enkel samt en
förvaringshylla.
Ta vara på möjligheten att utrusta din lyftvagn
efter just dina behov.
Saknas något tillbehör, kontakta oss på
Ergofokus så skapar vi det tillbehöret just du
och din verksamhet behöver.
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Lastdiagram för L&D 90P

Diagrammet visar den tillåtna lastförmågan
med avseende på tyngdpunktens avstånd från
masten, både i längs– och sidled.

Vikt, kg

Max belastning är 90kg inklusive flak eller
lastbärare.

Längd avstånd från mast, mm

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

6r.
Lastdiagram
L&D 90P
ISE-001
Sidan 1 av 1

Lastdiagram för L&D 90P

Diagrammet visar den tillåtna lastförmågan
med avseende på tyngdpunktens avstånd från
masten, både i längs– och sidled.

Vikt, kg

Max belastning är 90kg inklusive flak eller
lastbärare.

Längd avstånd från mast, mm
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Diagrammet visar den tillåtna lastförmågan
med avseende på tyngdpunktens avstånd från
masten, både i längs– och sidled.

Vikt, kg

Max belastning är 130kg inklusive flak eller
lastbärare.

Längd avstånd från mast, mm
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Lastdiagram för L&D 175P

Diagrammet visar den tillåtna lastförmågan med avseende på tyngdpunktens avstånd från
masten, både i längs– och sidled.
Välj tabell nedan efter vilken mast som skall användas.
Max belastning är 175kg inklusive flak eller lastbärare.

Vikt, kg

Mast typ 19000 std

Längd avstånd från mast, mm

Vikt, kg

Mast typ 19500HD

Längd avstånd från mast, mm
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Lastdiagram för L&D 225P

Diagrammet visar den tillåtna lastförmågan med avseende på tyngdpunktens avstånd från
masten, både i längs– och sidled.
Välj tabell nedan efter vilken mast som skall användas.
Max belastning är 225kg inklusive flak eller lastbärare.

Vikt, kg

Mast typ 19000 std

Längd avstånd från mast, mm

Vikt, kg

Mast typ 19500HD

Längd avstånd från mast, mm
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Art: 79415

Multi Trolley är en ergonomisk och ekonomisk arbetsmetod tillsammans med en vagn för att enkelt
flytta skrymmande gods som exempelvis konferens-, matsalsbord etc.
Ergonomisk då metoden minimerar risken för snedbelastning av ryggen samt förebygger
arbetsskador. Ekonomisk då endast hälften så mycket resurser behövs vid flytthantering, endast
EN person kan enkelt flytta ett stort och tungt bord, samt att produktionsstoppen blir kortare.
Genom att använda Multi Trolley möter man Arbetsmiljöverket och därmed EU-kraven vad gäller
manuell hantering. Trygg Hansa har bedömt arbetsmetoden som skadeförebyggande och
Ergonomiska Sällskapet i Sverige - EHSS - har konstaterat de ergonomiska fördelarna.

TEKNISKA DATA
Material: Lackad aluminiumprofil 3 mm. Slitskydd i naturgummi på stolpar och ram.
Hjul med parkeringsbroms, dia100 mm. Hjulen går även att beställa i ESD-utförande.
Storlek mm: Längd 780, bredd 420, höjd med stolpar 960 (stolparna är 780 mm).
Egenvikt: 10 kg.
Maxlast: 250 kg.
CE-godkänd.
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Baggen

Äntligen, kan vi presentera en unik, hopfällbar vagn, speciellt framtagen för in- och urlastning
i bilar. När du har tung och otymplig utrustning (ex. kaffemaskiner) att transportera, erbjuder
denna lastare det säkraste och mest ergonomiska sättet för en person att utföra uppgiften.
Godset placeras på flaket och säkras med ett fastmonterat spännband.
Därefter drar du vagnen till bagageutrymmet, lossar flakspärren och skjuter det löstagbara
flaket, med godset, på in i bilen. Fäll därefter ihop chassiet och ställ in bredvid.
Chassiet är mekaniskt ställbart i olika höjder för att passa olika höga bagageutrymmen och
finns i 2 storlekar anpassade för max 155 eller 220 kg.
(Höjdinställningen görs innan gods placeras på vagnen.)

TEKNISKA DATA
Mekaniskt ställbar i 45 mm steg
mellan 655 mm (undersidan) och 900 mm (ovansidan)
Vikt chassi: 13 kg eller 20 kg
Storlek flakskiva: 700x600 mm, 850x600 mm
eller 1000x600 mm (passar endast stora chassiet)
Vikt flakskivor: 12 kg, 15 kg eller 18 kg.
Tillval: Luftgummihjul (passar endast stora chassiet)
Maxlast: 155 kg eller 220 kg
CE-godkänd.
Artikelnummer
150 kg: 700x600 mm, art 79401. 850x600 mm, art 79402.
220 kg: 700x600 mm, art 79411. 850x600 mm, art 79412, 100x600 mm, art 79413.
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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
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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BORDSVAGN
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
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.
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TRALLOR
Trallor - KING & Gitter

Art: 79445

Art: 79444

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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Pallvagn
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Pallvagn av 40x40mm rör med styrningar för pall på långsida.
Hjulen är 200mm och av Resilex typ. 2 fasta och 2 länkhjul levereras som standard. Broms finns
som tillval.
Vagnen är pulverlackad i en hållbar pulverlack.
Maxlast 1000kg
Vagnen finns både i h=500mm och som låg pallvagn h=270mm.

TEKNISKA DATA







Maxlast: 1000kg.
Material chassi: pulverlackad stål.
Hjul: 200 mm, 2 fasta och 2 länkhjul.
Bromsade hjul: tillval
Storlek: 1200x800mm
Höjd: 500 eller lågbyggd 270 mm

Kundanpassade Pallvagnar offereras på begäran
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Enkelsaxbord

Enkelsaxbord—är speciellt utvecklade för att
tillgodose de flesta behov inom industrin.
Borden kan ingå som en viktig komponent i
ett kvalificerat hanteringssystem eller utgöra
en självständig enhet på arbetsplats.
Rätt placerat ökas produktionsflödet och
hanteringen rationaliseras.

Som standard är saxborden utrustade med
komponenter från de mest välkända
leverantörerna inom el och hydraulik.
Alla våra bord är byggda enligt samma princip
och med samma höga krav på kvalitet,
driftsäkerhet och en god arbetsmiljö.

TEKNISKA DATA





Lyftkapacitet upp till 10 000kg
Lyftrörelse 600mm — 1800mm
Lyftplattform, storlek upp till 3000mm x x2000mm
Våra saxar är uppbyggda av fyrkantsprofiler vilket ger bättre
stabilitet och hållfasthet än massivt material

Kundanpassade bord offereras på begäran
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3000Kg

500Kg

4000Kg
1000Kg

5000Kg
1500Kg

2000Kg

6000Kg

Övrigt
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Höjdsaxbord

Ett enkelsaxbord har sina begränsningar vad
gäller lyftrörelse. För att få en högre höjd
utan att storleken på bordsskivan behöver
ökas kan man förse bordet med fler saxar.
Höjdsaxbordet är en enkel och smidig lösning
med många användningsområden t.ex. som
varuhiss, arbetsplattform, pallastare eller
som lyftanordning i pallmagasin.

Som standard är saxborden utrustade med
komponenter från de mest välkända
leverantörerna inom el och hydraulik.
Alla våra bord är byggda enligt samma princip
och med samma höga krav på kvalitet,
driftsäkerhet och en god arbetsmiljö.

TEKNISKA DATA




Lyftkapacitet upp till 4 000kg
Lyftrörelse 1100mm — 5900mm
Lyftplattform, storlek upp till 5000mm x x2500mm

Kundanpassade bord offereras på begäran

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

8b.
Höjd
Saxbord
SE-001
Sidan 2 av 2

Fristående Aggregat

500 Kg

1000 Kg

1500 Kg

3000 Kg

2000 Kg
4000 Kg
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Längdsaxbord

Våra längdsaxbord gör det möjligt att hantera gods med stor längd och vikt.
Med två saxar blir bordet betydligt stabilare och smidigare än om endast en lyftsax
används. Styrningen av saxarna synkroniseras så att de arbetar parallellt och enhetligt.
Oavsett lyftkapacitet är alla våra bord uppbyggda av fyrkantprofiler vilket ger bättre
stabilitet och hållfasthet än massivt material.

Som standard är saxborden utrustade
med komponenter från de mest välkända
leverantörerna inom el och hydraulik.
Alla våra bord är byggda enligt samma
princip och med samma höga krav på
kvalitet, driftsäkerhet och en god
arbetsmiljö.
TEKNISKA DATA




Lyftkapacitet upp till 8 000kg
Lyftrörelse 820mm — 1800mm
Lyftplattform, storlek upp till 6000mm x 2000mm

Kundanpassade bord offereras på begäran

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001
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normalt konstruerar längdsaxborden
direkt anpassade till varje kunds
behov.
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1000 Kg

4000 Kg

6000 Kg
2000 Kg

3000 Kg
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Lågbyggda, Fristående Aggregat
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Lågbyggda saxbord

Våra lågbyggda lyftbord är klara att användas omedelbart utan extra kostnad för tillverkning av grop eller installation. Den väl tilltagna rampen gör det möjligt att placera en pall
eller container direkt på bordet med en pallyftvagn eller liknande

Som standard är saxborden utrustade
med komponenter från de mest
välkända leverantörerna inom el och
hydraulik.
Alla våra bord är byggda enligt samma
princip och med samma höga krav på
kvalitet, driftsäkerhet och en god
arbetsmiljö.

TEKNISKA DATA





Lyftkapacitet upp till 2 000kg
Lyftrörelse 630mm — 970mm
Lyftplattform, storlek upp till 1610mm x 1000mm
Samtliga modeller levereras med fristående
hydraul aggregat.

Kundanpassade bord offereras på begäran
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BD40924-1 Ramp bredd 600 mm
BD40924-2 Ramp bredd 800 mm
BD40924-3 Ramp bredd 1000 mm

L&d Ergofokus
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Lågbyggda U-saxbord

Våra U-saxbord är speciellt framtagna för hantering av standardpall. Den extremt låga
egenhöjden i kombination med öppningen i plattformen möjliggör på- och avlastning utan
uppkörningsramp.

Som standard är saxborden utrustade
med komponenter från de mest
välkända leverantörerna inom el och
hydraulik.
Alla våra bord är byggda enligt samma
princip och med samma höga krav på
kvalitet, driftsäkerhet och en god
arbetsmiljö.

TEKNISKA DATA





Lyftkapacitet upp till 2 000kg
Lyftrörelse 800mm — 970mm
Lyftplattform, storlek upp till 1610mm x 1300mm
Borden levereras med fristående alternativt inbyggt
hydraul-aggregat

Kundanpassade bord offereras på begäran
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Fristående Hydraul aggregat

Inbyggt Hydraul aggregat

*) Inbyggt aggregat (övriga modeller med fristående aggregat)
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Rostfria saxbord

All material som ingår i våra rostfria lyftbord är av högsta kvalitet. Alla mekaniska delar är
av rostfritt stål AISI304 (SS2333) som är en stålkvalitet med stor motståndskraft mot
korrosion och den mest använda av alla kvaliteter, speciellt användbar inom
livsmedelsbranchen och kylindustrin.
Rostfria lyftbord används i regel under våta
driftsförhållanden antingen i själva arbetsprocessen
eller som en följd av tuff rengöring. Vi
rekommenderar därför att hydraul aggregatet
placeras utanför bordet i ett skyddat område. Detta
kan förebygga många framtida driftsproblem.

Alla våra bord är byggda enligt samma
princip och med samma höga krav på

TEKNISKA DATA

kvalitet, driftsäkerhet och en god
arbetsmiljö.





Lyftkapacitet upp till 2 000kg
Lyftrörelse 600mm — 1600mm
Lyftplattform, storlek upp till 1500mm x 1300mm

Kundanpassade bord offereras på begäran
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Enkel saxbord

Höjd saxbord

Lågbyggda saxbord

Lågbyggda U-saxbord

*) Fristående Hydraul-aggregat
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Mobila saxbord

Manuellt hydrauliska eller batteri
elektriska mobila saxlyftvagnar av
högsta kvalitet. Alla modeller är
utrustade med en övertrycksventil som
förhindrar överlast samt en
strypbackventil som kontrollerar
sänkhastigheten.
För maximal säkerhet kan service och
underhåll endast utföras när bordet är i
sitt nedersta läge.

Mobila saxborden kan fås i tre olika
utföranden:

Batteri elektriska modeller levereras



Mobila Lättsaxvagn

med:



Mobila Enkelsaxvagn

♦ 12 V batteri och laddare



Mobila Höjdsaxvagn

♦ Manöverdon med upp/ner och nödstoppsfunktion

Alla våra bord är byggda enligt samma
princip och med samma höga krav på
kvalitet, driftsäkerhet och en god
arbetsmiljö.
TEKNISKA DATA




Lyftkapacitet upp till 1 250kg
Lyfthöjd upp till 2900mm
Lyftplattform, storlek upp till 2000mm x 1000mm

Kundanpassade bord offereras på begäran
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Mobil Lättsaxvagn:







Vagnen går att få antingen i stål
eller Aluminium.
Överensstämmer med EN1570-1
Däck som inte färgar eller skadar
golv
Höjdjustering med fotpedal
Totalbroms
Max last 150kg

Mobil Enkelsaxvagn:







Kapacitet från 300kg till 1250kg
Lyfthöjd från 840mm till 1050mm
Storlek plattform upp till 1000mm x 2000mm
Inbyggda tåskydd
Batteri eller manuell hantering möjlig på alla
modeller

Mobil Höjdsaxvagn:







Kapacitet från 125kg till 800kg
Lyfthöjd från 1420mm till 2900mm
Storlek plattform upp till 840mm x 1350mm
Inbyggda tåskydd
Batteri eller manuell hantering möjlig på alla
modeller

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

8h.
Tiltar
SE-001
Sidan 1 av 2

Tiltar

Vi erbjuder ett komplett tiltprogram
med många olika kombinationer.
Tilten kan monteras på ett lyftbord eller
direkt på golv. Vid montering på golv
har tilten ett eget benstativ och inbyggt
hydraulaggregat. Vid montering på
lyftbord körs hydrauliken gemensamt för
tilt och bord.

Alla våra Tiltar är byggda enligt samma
princip och med samma höga krav på
kvalitet, driftsäkerhet och en god
arbetsmiljö.

TEKNISKA DATA




Tiltkapacitet upp till 2000kg
Tiltvinkel upp till 90°
Tiltplattform, storlek upp till 2000mm x 1200mm

Kundanpassade Tiltar offereras på begäran
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Ergofokus erbjuder ett komplett tiltprogram med olika
tiltkombinationer.
Vid montering på ett lyftbord är det gemensam
hydralik för tilt och bord.
Golvmonterade tiltar levereras med eget benstativ och
inbyggt hydraulaggregat.
Tekniska data med olika kombinationsval
Enkelverkande hydraulik
Dubbelverkande hydraulik
Kapacitet (Kg)
Skivlängd
Skivbredd
Rasskydd
Tiltriktning
Säkerhetsnorm

upp till 30° tiltvinkel
upp till 90° tiltvinkel
upp till 3000Kg
upp till 3000mm
upp till 2000mm
230mm ingår
över kort– eller långsidan
EN 1570-1

Kundanpassade tiltar offereras på begäran
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Godshiss

Godshiss för transport av varor mellan nivåer
upp till 12 meter och maximalt 6 stannplan
levereras för montering mot vägg eller som en
fristående enhet med en självbärande
konstruktion. Hissen är designad och utrustad
med komponenter av mycket hög kvalitet.
Godshissen tillverkas i 5 olika modeller enligt
följande:
♦ HLP1 - godshiss med 1 mast, max kapacitet
2000 kg
♦ HLP2A - godshiss med 2 master bredvid
varandra, max kapacitet 3000 kg
♦ HLP2B - godshiss med 2 master mittemot
varandra, max kapacitet 5000 kg
♦ HLP4 - godshiss med 4 master, max kapacitet
10 000 kg
♦ HLPF - fristående modell med självbärande
konstruktion, max kapacitet 1500 kg

TEKNISKA DATA




Lyftkapacitet upp till 10 000kg
Lyfthöjd upp till 12 meter
Lyftplattform, storlek upp till 4000mm x 9000mm

Alla godshissar tillverkas efter kundens önskemål vad
gäller belastning, lyfthöjd och storlek.
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Tillbehör

Gaffelvagnsunderrede — gör det
enkelt att förflytta lyftbordet
med en gaffellyftvagn eller truck.
Ökar lägsta höjden från 160mm
beroende på modell.

Hjulunderrede — med hjul blir
bordet ett mobilt
lyfthjälpmedel.
Hjulunderredet kan bestå av 2
fasta hjul och 2 rörliga hjul med
broms.
Ökar lägsta höjden från 240mm
beroende på modell.

Rälsunderrede — en nivåskillnad i
ett spårbundet transportsystem
löses enklast om man förser
lyftbordet med rälshjul. Detta
kan vi applicera antingen som ett
odrivet rälshjulsunderrede eller
vid behov för självdrift.

Avrullningsskydd — hindrar lasten från att rulla av lyftbordet
vid lastning.
Används främst på lyftbord
placerade vid lastkaj. I vissa fall
krävs förstoring av bordsskivan.

Lastklaff — ett effektivt sätt att
överbrygga avståndet mellan
lyftbord och lastkaj eller lastbil.
Detta kan vi applicera antingen
för manuell hantering eller med
hydraulisk manövrering. I vissa
fall krävs förstoring av
bordsskivan.

Rektangulär vändskiva —
vändskivan monteras på
befintligt ovanplan och är
försedd med givare för att
undanröja klämrisk.

Cirkulär vändskiva —
ovanpåliggande vändskiva.
Bygghöjd från 60mm beroende på
modell. Kan även levereras
nedsänkt och integrerad med
bordets ovanplan.

Rullbana — odriven eller driven
rullbana monteras på bordets
ovanplan. Denna används ofta i
system där man har
nivåskillnader.
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Fotocell — för automatisk höjning eller sänkning av lyftbordet, känner av lasten på bordet.

Skyddsräcke — 1100mm högt räcke med mellanliggare
samt en 150mm hög sparklist appliceras när bordet används som arbetsplattform eller om risk föreligger att gods
kan ramla av bordet vid lyft eller sänkning.

Grind — oftast i kombination med räcke. Kan levereras
med elektrisk eller mekanisk förregling.

Bälg/trådgaller/rullgardin — skyddar från smuts och damm
i svåra miljöer. Bälg används även som skydd för väder och
vind när bordet är installerat utomhus. Om risk finns att
människor kan komma till skada kan vi omge bordet med
ett trådgaller eller rullgardin.
I vissa fall krävs förstoring av bordsskivan.
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Cogito Bas
Det manuella alternativet
Stabilt Arbetsbord manuellt inställbart i höjd med c-profiler. Lätt att montera.
Mängder med tillbehör t ex överbyggnader, armaturer, plåthyllor mm finns som tillval.

Arbetsbord av rejäl och beprövad
konstruktion. Höjdinställning sker manuellt
med c-profiler.
Stativ i fyrkantsprofiler med mycket
robusta infästningar som tål tuffa tag.
Underredet pulverlackas med en hållbar
pulverlack. Skiva t=24mm med
högtryckslaminat och ABS kantlist.
Mängder med tilläggsutrustning och
tillbehör finns att beställa för att
komplettera borden till en komplett
arbetsplats.

Arbetsbord Cogito Bas med påbyggnads exempel.

TEKNISKA DATA








Maxlast: 400kg.
Manuellt justerbart.
Material chassi: pulverlackad stål.
Material skiva: högstyckslaminat
Bordskiva längd: 1200, 1500, 2000 och 2500 mm
Bordskiva bredd: 600 eller 800 mm
Höjd: 750-1050 mm

Kundanpassade Arbetsbord offereras på begäran

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

9a.
Cogito
Bas
ISE-001
Sidan 2 av 2

Arbetsbord Cogito Bas med
påbyggnads exempel.
Se ytterligare möjligheter i separat
produktblad för tillbehör till Cogito
Arbetsbord.
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Det smidiga alternativet
Höj och sänkbart eldrivet arbetsbord för lättare arbeten. Används även med fördel som
kontorsbord. Max last 150kg.

Ergonomiskt arbetsbord för lättare arbeten. Underrede i pulverlackat stål och skiva t=24mm
i ljusgrått högtryckslaminat som standard.
Höjdjustering sker med elmotor med maxlast 150kg utbredd last.
Bordet är ej lämpligt att utrustas med bakstycke och överbyggnader.

TEKNISKA DATA








Maxlast: 150kg.
Eldrivet justerbart.
Material chassi: pulverlackad stål.
Material skiva: högstyckslaminat
Bordskiva längd: 1200, 1500 och 2000 mm
Bordskiva bredd:800 mm
Höjd: 620-1120 mm

Kundanpassade Arbetsbord offereras på begäran

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

9b.
Cogito
Smidig
ISE-001
Sidan 2 av 2

Cogito Smidig har en ljusgrå
högtryckslaminatskiva t=24mm som standard.
Vid önskemål om andra storlekar, andra laminat
eller annan tjocklek på skivan, kontakta oss
gärna så hjälper vi er.
Vi anpassar arbetsborden efter era behov.
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Det robusta alternativet
Höj och sänkbart ergonomiskt arbetsbord. Höjdinställning sker med elmotor.
Maxlast 300 alt 400kg. Mycket stabil och beprövad konstruktion.

Eldrivet höj– och sänkbart arbetsbord.
Höjdinställning med ett enkelt
knapptryck. Mycket pålitlig och robust
konstruktion. Bordet klarar en maxlast på
300 alt 400kg.
Stativ av fyrkantsrör som lackas i en
hållbar pulverlack. Skiva t=24mm med
högtryckslaminat och ABS kantlist.
Mängder med tilläggsutrustning och
tillbehör finns att beställa för att
komplettera borden till en komplett
ergonomiskt och effektiv arbetsplats.

Arbetsbord Cogito Robust med påbyggnadsexempel.

TEKNISKA DATA









Maxlast: 300 alternativt 400kg
Eldrivet justerbart.
Material chassi: pulverlackad stål.
Material skiva: högstyckslaminat
Bordskiva längd: 1200, 1500, 2000 och 2500mm
Bordskiva bredd: 800 mm
Höjd: 715-1115 mm
Lyfthastighet: 23 alt 14mm/sek

Kundanpassade Arbetsbord offereras på begäran
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Arbetsbord Cogito Robust med
påbyggnadsexempel.
Se vidare i separat produktblad för
tillbehör till Cogito Arbetsbord.
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Det flexibla alternativet
Batteridrivet höj– och sänkbart rullbord. Maxlast 150kg.

Batteridrivet höj– och sänkbart rullbord.
Höjdinställning med ett enkelt knapptryck.
Mycket pålitlig och robust konstruktion.
Bordet klarar en maxlast på 150kg.
Stativ i fyrkantsprofil som pulverlackas i
silver.
Skiva 800x600x24 mm med högtryckslaminat
och ABS kantlist.
Ø125 mm kullagrade hjul varav 2st med
broms.
Höjdjustering med batteridriven elmotor,
slaglängd 300mm Höjdjustering mellan
650-950mm.
Maxlast 150kg utbredd last.
Batteri Li-Ion 1300mAh, laddare medföljer.
Bordet klarar ca 50st höjdjusteringar per
laddcykel (beroende på last osv).

Art Nr: NB2010410

TEKNISKA DATA








Maxlast: 150kg
Batteridrivet justerbart.
Material chassi: pulverlackad stål.
Material skiva: högstyckslaminat
Bordskiva längd: 800 mm
Bordskiva bredd: 600 mm
Höjd: 650-950 mm

Kundanpassade Arbetsbord offereras på begäran
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Tillbehör till Cogito Bas och Cogito Robust
För att kunna utrusta borden med överbyggnad krävs att borden utrustas med
bakstycke/påbyggnadsram och perforerad pelare.
Hör gärna av er till oss så hjälper vi dig.

Bakstycke

Bakstycke/påbyggnadsram av C35x35mm profil till Cogito arbetsbord.
Bultas enkelt fast i stativet med medföljande bultar.
Bakstycket används för att kunna montera pelarna där överbyggnader sedan
monteras.
Art
Art
Art
Art

Pelare

Nr:
Nr:
Nr:
Nr:

NB2501030
NB2501040
NB2501050
NB2501055

L=1200mm
L=1500mm
L=2000mm
L=2500mm

Pelare av 50x25mm rör. Ytbehandlas med pulverlack. Kräver att bordet utrustats med bakstycke för att kunna montaras.
Med pelare på plats skapas ett mycket flexibelt system för alla tänkbara tillbehör till arbetsborden.
Pelarna finns i två längder.
Art Nr:
Art Nr:

NB2501010
NB2501020

L=1932mm
L=1484mm

Konsol
Konsol av C-30x30 profil. Monteras på pelare. Används för att kunna montera
armaturer, balansblock eller för längshängd c-profil mm.
Total längd 700mm
Art Nr:

Längshängd C-profil

Längshängd c-profil av C30x30mm för upphängning av t ex armaturer, balansblock mm. Monteras fast på konsoll med medföljande fäste och bultar.
Tillgängliga längder:
Art
Art
Art
Art

Mellanstag

Nr:
Nr:
Nr:
Nr:

Ergonomics in focus since 2001

NB2501125
NB2501100
NB2501110
NB2501120

L=2490mm
L=1990mm
L=1490mm
L=1190mm

Mellanstag till pelare. Finns för två cc mått på pelarna 900 och 670mm cc.
Tillverkas av rör 35x15mm och plattjärn 20x5mm.
Art Nr:
Art Nr:

L&d Ergofokus
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L=645mm
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ISE-001
Sidan 2 av 4
Vinkelhylla i plåt

Vinkelhylla i plåt som monteras på pelare. Tillverkas av 1,5mm pulverlackad
plåt.
Skickas demonterad i platta paket.
Art Nr:
Art Nr:
Art Nr:

Topphylla i plåt

1190x200x200mm
1490x200x200mm
1990x200x200mm

Topphylla/Wellhylla i 1,5mm plåt som monteras på pelare. Pulverlackad i
silver. Kan monteras på valfri höjd. Som tillbehör finns bågar av bockad stång.
Art Nr:
Art Nr:
Art Nr:

Plåthylla

NB2501180
NB2501190
NB2501200

NB2501210
NB2501220
NB2501230

1950x250mm
1450x250mm
1150x250mm

Plåthylla monteras på pelare. Enkelt att utan bultar, flytta planet upp och ner
på pelarna. Finns i tre olika djup 600, 300 och 210mm. Bredd 875mm
(anpassade för cc mått 900mm på pelarna) eller 645mm (anpassade för
cc mått 670mm på pelarna).
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Nr:
Nr:
Nr:
Nr:
Nr:
Nr:

NB2501060
NB2501061
NB2501062
NB2501065
NB2501066
NB2501067

875x600mm
875x300mm
875x210mm
645x600mm
645x300mm
645x210mm

Verktygspanel
Verktygspanel av 1,5mm stålplåt som pulverlackas silver.
Monteras på perforerade pelare. Hål fyrkant 10mm 38mm cc.
Art Nr:
Art Nr:

NB2501170
NB2501172

875x480mm
645x480mm

Verktygskrokar
Verktygskrokar för upphängning på våra paneler 10mm hål 38mm cc. Finns i
en mängd varianter. Grundplatta i svart plast och krokar i förzinkat stål.
Finns styckevis samt i färdiga kit om 25st alt 50st.
Art Nr:
Art Nr:

Wellaxel ovan bord

Ergonomics in focus since 2001

Kroksats 25st
Kroksats 50st

Wellaxel ovan bordsskiva monteras på pelare. 2st fästen till pelare, axel av
runt 25mm rör och 2st steglöst justerbara stoppar medföljer.
Wellaxeln finns i tre längder.
Art Nr:
Art Nr:
Art Nr:

L&d Ergofokus
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NB25011250
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Till bord L=2000mm
Till bord L=1500mm
Till bord L=1200mm
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Wellaxel under bord

Wellaxel under bord. Monteras på pelare. Axeln ligger mitt under bordsskivan.
2st fästen på armar, axel av runt 25mm rör och 2st steglöst justerbara stoppar
medföljer.
Art Nr:
Art Nr:
Art Nr:

Skäraggregat

Till bord L=2000mm
Till bord L=1500mm
Till bord L=1200mm

Skäraggregat för well och kraftpapper. Skruvas fast alt tejpas fast i
bordsskivan. Kniv monterad på rejäl släde. Vit pulverlack.
Finns i tre skärbredder (totalt yttermått inom parentes).
Art Nr:
Art Nr:
Art Nr:

Ledbar arm

NB2501272
NB2501273
NB2501274

NB2501360
NB2501370
NB2501380

1000mm (1356mm)
1200mm (1556mm)
1500mm (1856mm)

Vridbar länkarm av rör 50x25mm. Kan monteras ihop flera stycken så skapas
en längre arm. Universalfäste längst ut där mängder med tillbehör kan
monteras t ex verktygspaneler, plastlådor mm. Monteras på pelare.
Längd 570mm.
Art Nr:

NB2501150

Ledbar arm med hylla
Ledbar arm med hylla/tangentbord hylla. Hyllan är av bockad plåt t=1,5mm
som pulverlackats silver. Monteras på perforerad pelare.
Bredd 450mm
Art Nr:

Ledbar arm med plastbackslist

NB2501154

Ledbar arm med plastbackslist. Plastbackslist av bockad plåt t=2mm som
pulverlackats i silver. Små lådor får plats i två rader och större i en rad.
Den ledbara armen monteras på perforerad pelare.
Bredd 450mm
Art Nr:

NB2501151

Ledbar arm med verktygspanel
Ledbar arm med verktygspanel monterad. Som standard levereras den med
en tvådelad arm. Verktygspanelen är av 1,5mm stålplåt. Monteras på pelare.
Hål fyrkant 10mm 38mm cc.
Storlek på panel 370 x 370mm
Art Nr:

L&d Ergofokus
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Armatur

Armatur med raster för montage ovan arbetsbord. Monteras på längshängd
c-profil som i sin tur monteras på konsol för pelare. Levereras med
stickkontakt 220V. Hölje i plåt pulverlackat i vitt.
Den korta armaturen kan med fördel monteras på djupet direkt på en konsol.
Då behövs inte den längshängda c-profilen. Armaturen utrustas då med ett
vinklingsbart fäste så ljuset riktas mot bordets mitt.
Art Nr:
Art Nr:

Plastbackslist dubbel

NB2501080
NB2501090

Upphängningslist för plastlådor. De små lådorna kan hängas ni två rader och
de större i en rad. Tillverkas av 2mm plåt och pulverlackade i silver.
Finns i två längder för 900mm respektive 670mm cc mellan pelare.
Art Nr:
Art Nr:

Plastlådor

2x14W L=700mm
2x54W L=1357mm

NB2501390
NB2501391

L=900mm cc
L=670mm cc

Sorterings– och lagerlådor i blå plast. Perfekta att hänga upp på
upphängningslist eller ha stående på plåthyllor ovan bord.
Andra kulörer, storlekar och material går att ta hem.
Standardstorlekar se nedan.
Art
Art
Art
Art

Nr:
Nr:
Nr:
Nr:

NB2501400
NB2501410
NB2501420
NB2501430

90/70x95x50mm
160/140x95x75mm
230/200x140x122mm
350/300x200x145mm

Plåtlåda
Enkellåda i plåt utdragbar 70% med geidrar. Pulverlackade i silver.
Monteras under bordsskiva med medföljande beslag.
Maxlast 25kg.
Art Nr:

Industrihurts i plåt

NB2501330

Låsbara hurtsar i pulverlackad plåt. Finns med 2-5 lådor. Chassit finns i tre
storlekar h=330, 540 och 800mm. Pulverlackas i ljusgrått och lådfronter i
mörkgrått. Hurtsarna är b=520mm och d=625mm. Monteras i bordsstativ med
medföljande beslag.





Centrallåsning inkl två medföljande nycklar
25kg per låda
75% utdrag

H=330mm
H=540mm
H=540mm
H=800mm

L&d Ergofokus
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2st
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4st
5st

lådor
lådor
lådor
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L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

10a.
Calypso

CALYPSO

ISE-001
Sidan 1 av 1

Sadelstol - Calypso

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.

Art: 79458

TEKNISKA DATA
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:
79458L
79458T
79458S
79458R
79458A
79458FM
79458HL

Lädersits
Tygsits
Swing
Ryggstöd
Armstöd
Fotring mellan 49cm
Hjul som låser vid belastning

L&d Ergofokus
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79458GH
79458GB
7945F
7945RF
7945FH
79458ESD

Gummihjul 75mm
Gummihjul 75mm med broms
Fötter
Rostfritt underrede
Fotstyrd höjdjustering
ESD-utförande
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FUTURA

ISE-001
Sidan 1 av 1

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
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:
79457S
7945FL
7945HL
7945GB

Swing
Fotring liten 45cm
Hjul som låser vid belastning
Gummihjul 75mm med broms

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

79457R
7945FM
7945GH
7945F

Ryggstöd
Fotring mellan 49cm
Gummihjul 75mm
Fötter
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Velo

VELO

ISE-001
Sidan 1 av 1

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
Tiltbar sits
Material: konstläder
Färg: svart
(andra färger på begäran, leveranstid ca 4 veckor)
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:
79456L
79456S
79456A
7945FM
7945GH
7945F
7945FH

Lädersits
Swing
Armstöd
Fotring mellan 49cm
Gummihjul 75mm
Fötter
Fotstyrd höjdjustering

L&d Ergofokus
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79456T
79456R
7945FL
7945HL
7945GB
7945RF
79456ESD

Tygsits
Ryggstöd
Fotring liten 45cm
Hjul som låser vid belastning
Gummihjul 75mm med broms
Rostfritt underrede
ESD-Utförande
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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
Sits med uppblåsbar ”pilatesboll”.
Material: konstläder.
Färg: grön eller röd.
Sitsdiameter: 33cm.
Sitthöjd: 52-71cm (alternativt 43-56cm).
Hjul: 5st lättrullade hjul, diameter 65mm, 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
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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Ståstöd

STÅSTÖD

ISE-001
Sidan 1 av 1

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
Material:
Sits & Rygg: svart plast.
Övrigt: rostfritt stål.
Sitthöjd: 50-85 cm.
Tillbehör:
79460d

Fotstöd

L&d Ergofokus
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NEON

ISE-001
Sidan 1 av 2

Stol - Neon

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
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:
79465, 450-620 mm
79466, 590-870 mm
Tillval:
79465H
7946A

Hjul, rullbara
Armstöd standard

79466H
7946ESD

Hjul ”stop-&-go”
armstöd ESD

Logotyp i ryggstödet (I specialtyget vid order om minst 10 stolar)
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SUPPORT
Stol - Support
Art: 79464

Mekanismen är en exklusiv svensktillverkad
mekanism uppbyggd med gasfjädrar.
Den är av typen ”asyncron” d.v.s. att sits
och rygg kan ställas in oberoende av
varandra.
Reglagen är samlade i en spak.
Stommen till sits och rygg är gjutna i
materialet polyamid 6 (PA6) som är 100%
återvinningsbart.
Vinylsits och rygg består av 91,5% PVC och
8,5% Polyamid.
Fotkryss av polerad aluminium.
Gasfjädern finns i tre olika höjder.
Gasen som används är nitrogen (kväve) som
förkommer till 78 % i vanlig luft.

TEKNISKA DATA
Hjulkryss: dia 60 cm
Sits: 37x44 cm
Sitthöjd: 44-58 cm
Alternativa sitthöjder: 53-72 eller 58-84 cm
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10i.
Verkstad
ISE-001
Sida 1

Stol - Verkstad
Art: 79461

Denna taburett är med Ø40 cm slagfast
underrede i nylon inkl. 2 förvaringsboxar
och 75 mm lättrullande hjul varav 2 med
broms.
Sitsen är i formstöpt polyuretanskum
och ger en god sittkomfort, den är
praktisk och robust även i tuffare
miljöer, då polyuretan klarar många
olika vätskor och kemikalier.
Sitsen är samtidigt rengöringsvänlig.

TEKNISKA DATA
Sitsdiameter: 36 cm
Sitthöjd: 37-50 cm

Tillbehör:
79461R

Ryggstöd
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11a.
Palle Ramp
Serie L
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Sidan 1 av 2

Serie L

Obs! Bilden visar Palle rullbar

Palle®Ramp är en flexibel 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.
Fotpallen är konstruerad så att det är möjligt att sätta samman flera pallar och steg i alla olika
kombinationer. Allt för att du skall kunna uppnå en flexibel och optimal arbetsmiljö.
Fotpallen är tillverkad av pulverlackerad, Orange RAL 2002, stålplåt.

Benämning

Storlek

Palle®Ramp 150L

Mått Plattform: 600 x 350 mm.
Höjd Plattform: 150 mm.

Palle®Ramp 225L

Mått Plattform: 600 x 350 mm.
Höjd Plattform: 225 mm.

Palle®Ramp 300L

Mått Plattform: 600 x 350 mm.
Höjd Plattform: 300 mm.

Palle®Ramp 450L

Mått Plattform: 600 x 350 mm.
Höjd Plattform: 450 mm.
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Sidan 2 av 2

Palle®StegRamp 150L

Mått Fotsteg:
Höjd Fotsteg:

600 x 250 mm.
150 mm.

Palle®StegRamp 225L

Mått Fotsteg:
Höjd Fotsteg:

600 x 250 mm.
225 mm.

Palle®StegRamp 300L

Mått Fotsteg:
Höjd Fotsteg:

600 x 250 mm.
300 mm.

Palle®StegRamp 450L

Mått Fotsteg:
Höjd Fotsteg:

600 x 250 mm.
300 mm.

Exempel på lösningar

Arbetsplattsform gjord av:
4st Palle®Ramp 150L

Rullbar Tvåstegspall gjord av:
Palle®300L
Palle®Steg 150L

L&d Ergofokus
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Palle® Serie L

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.
Fotpallen är konstruerad så att det är möjligt att sätta samman flera pallar och steg i alla olika
kombinationer. Allt för att du skall kunna uppnå en flexibel och optimal arbetsmiljö.
Palle® rullar på 4 fjädrande hjul och flyttas enkelt med foten.
Fotpallen står stilla genom att den belastas med kroppstyngden. Vikt användare; 30-120 kg.
Fotpallen är tillverkad av pulverlackerad, Orange RAL 2002, stålplåt.

Palle® 150L

Mått Plattform: 600 x 350 mm.
Höjd Plattform: 150 mm.
Art.nr:
79450-150L

Palle® 225L

Mått Plattform: 600 x 350 mm.
Höjd Plattform: 225 mm.
Art.nr:
79450-225L

Palle® 300L

Mått Plattform: 600 x 350 mm.
Höjd Plattform: 300 mm.
Art.nr:
79450-300L

Måste av säkerhetsskäl
Kombineras med något

Palle®steg xxxL alt.
Palle® xxxL
Palle® 450L
Måste av säkerhetsskäl
Kombineras med något

Mått Plattform: 600 x 350 mm.
Höjd Plattform: 450 mm.
Art.nr:
79450-450L

Palle®steg xxxL alt.
Palle® xxxL
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Palle® Serie L

Palle®Steg 150L
Kombineras alltid med
någon av Palle® xxxL

Palle®Steg 225L
Kombineras alltid med
någon av Palle® xxxL

Palle®Steg 300L
Kombineras alltid med
någon av Palle® xxxL

Palle®Steg 450L
Kombineras alltid med
någon av Palle® xxxL

11b.
Palle
Serie L
ISE-001
Sidan 2 av 2

Mått Fotsteg:
Höjd Fotsteg:
Art.nr:

600 x 250 mm.
150 mm.
79452-150L

Mått Fotsteg:
Höjd Fotsteg:
Art.nr:

600 x 250 mm.
225 mm.
79452-225L

Mått Fotsteg:
Höjd Fotsteg:
Art.nr:

600 x 250 mm.
300 mm.
79452-300L

Mått Fotsteg:
Höjd Fotsteg:
Art.nr:

600 x 250 mm.
450 mm.
79452-450L

Rullbar Arbetsplattform gjord av:
4st Palle® 150L

Exempel på lösningar

Rullbar Tvåstegspall gjord av:
Palle® 300L
Palle®Steg 150L
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Palle® Serie A

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
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.
Mått plattform: 600x350 mm.
Spolbar (ej diskmaskin).
Option: Extra steg

Tillval:
79452
79453
79449
79450

Extra steg, 300x350 mm, manuellt justerbart i höjd, 100-135-170.
Ihopsättningskit för två Palle på längden.
Dragkrok till Palle.
Rattar för enklare höjdjustering.
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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.

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

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

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

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

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

11d.
Palle
HS
ISE-001
Sidan 1 av 2

Palle® HS

Art. 79454

I samarbete med AstraZenica i Södertälje
har vi tagit fram en mobil, höj– och sänkbar arbetsplattform, Palle HS.
Från arbetsplattformen, utför personalen
olika göromål med bästa arbetshöjd
oberoende kroppslängd.
Arbetsplattformens fyra länkhjul gör att
den enkelt flyttas mellan olika
produktionsenheter.
Fotpallen har en instegshöjd på 170mm
och ett längdslag i höjd på 300mm.
Höjdjusteringen frivs med utbytbara
batterier, som enkelt och smidigt växlas
mellan varandra när ett av dem behöver
laddning.
Fotpall Palle är spolbar och kan användas i
fuktiga och tuffa miljöer.
Staket levereras efter önskemål.

TEKNISKA DATA
Tillverkad i Sverige.
Elförsörjning, batteridrift 24V.
Levereras alltid med 2st batterier och 1st separat laddstation, som kopplas till 230V.
Chassi av rostfritt stål.
Plattform av räfflad aluminium.
Staket av rostfritt stål alt. lackerad plåt.
På fjädrande hjul, 4st länkhjul 50mm.
Justerbar i höjd, steglöst mellan 170-470mm.
Mått på plattform, standard: 600x600mm.
Belastning: 30-100kg.
Spolbar, IP X5
CE-godkänd.
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SPECIALPROJEKT

Bilden visar en prototyp på en
arbetsplattform till ABB.
Plattformen skulle användas på ett
”flytande” golv och skulle vara
höj– och sänkbar mellan höjden 600
och 1000mm.
För bästa flexibilitet och rörlighet är
plattformen batteridriven både gällande låsning i golv samt höj– och
sänkning av plattformen.
Plattformen är gjord av aluminiumprofiler ur serien Mechprofile.

Specialprojekt
Vi har lång erfarenhet av att ta fram speciella lösningar anpassade för
olika ändamål.
Det kan handla om att anpassa en befintlig lösning eller att konstruera en
helt ny produkt.
Vi hjälper till att belysa risker och möjligheter för att ta fram just den
produkten ni behöver.
Kontakta oss på Ergofokus så skapar vi en arbetsplattform helt efter era
behov, krav och möjligheter.
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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.
Art Nr

Storlek

Vikt

794237

60x90x1,4 cm

5 kg

794238

120x90x1,4 cm

10kg

Tillbehör:
79448

Mattkrok 40cm

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

RENRUM MATTE

12a.
Renrum
Matte
SE-002
Sidan 1 av 1

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

Slim 650x1000x10 mm

79435SB

Slim 1350x1000x10 mm

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

ESD-MATTE

12c.
ESD-matte
SE-001
Sidan 1 av 1

ESD-Matte

Vår ESD-matta är tillverkad i SBR-gummi i storleken 1350x1000 mm.
Den tål från -35 till +95 grader C.
Mattan är svart och finns i två varianter;




relativt platt - "slim" (höjd 16 mm)
med bulor - "grip" (höjd 20 mm)

Artikelnummer:




79433SB

Slim

79433GB

Grip

Storlek: 1350x1000 mm

L&d Ergofokus

Ergonomics in focus since 2001

L&d Ergofokus AB
+46 243 153 50

www.ergofokus.se
info@ergofokus.se

VÄRME MATTE

12d.
Värmematte
SE-001
Sidan 1 av 1

Värme-Matte

Vår nyaste matta är tillverkad i SBR-gummi i storleken 1350x1000 mm.
Den tål från -35 till +95 grader C, och under kortare stunder kan den stå emot eld.
Den är klassad enligt Bfl-s1.
Mattan är svart och finns i två varianter;




relativt platt - "slim" (höjd 16 mm)
med bulor - "grip" (höjd 20 mm)

Artikelnummer:




79432SB

Slim

79432GB

Grip

Storlek: 1350x1000 mm
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