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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. 

Snabbfästet till Lift&Drive lyftvagnar och tillhörande 
lyftverktyg utgörs av två stycken kompatibla 
fästen: ett som är monterat på släden och ett som 
är monterat på lyftverktyget. 
 
Montera lyftverktyget på släden genom att passa in 
respektive fäste med varandra. Förhindra att       
lyftverktyget 
flyttar på sig genom att använda den 
enkla låsmekanismen som gör att det sitter säkert. 
 
För att ta bort lyftverktyget gör man det omvända: 
använd låsmekanismen för att låsa upp och lyft 
bort lyftverktyget med en enkel rörelse. För att 
byta mellan flera lyftverktyg förutsätter det att ett 
fäste finns monterat på det aktuella lyftverktyget. 

Snabbfäste för L&D Lyftvagnar 

17770 Snabbfäste 

Passar följande lyftvagnar: 
L&D 90IE, L&D 90P, L&D 130P. 

17750A Snabbfäste 

Passar följande lyftvagnar: 
L&D 70E, L&D 90E 19198 Snabbfäste L&D 175P 

19199 Snabbfäste L&D 225P 



Tillbehör L&D Lyftvagnar  
6l. 

Tillbehör 

Lyftvagnar 

ISE-002 

Sidan 2 av 3 

     

                    

 
L &d Ergofokus 

Ergonomics in focus since 2001 

L&d Ergofokus AB   www.ergofokus.se 
+46 243 153 50    info@ergofokus.se 

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. 

71100 Soppåsehållare Enkel 

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. 

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. 
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Tillbehör L&D Lyftvagnar  

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. 

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. 

EXEMPEL 


