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"Undvik tung manuell hantering så långt det går.

Olika slag av arbetsutrustning är ett alternativ för

att minska den manuella hanteringen. Men det går

också att göra organisatoriska förändringar som kan

minska risken för besvär."

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

belastningsergonomi, AFS 2012:2 sidan 38 och 39.

Checklista Belastning

Upplyftande lösningar!

Visste du att:
om du lyfter en flyttlåda på 30 kg belastas

ryggen med 350 kg, även om du lyfter rätt,

med böjda knän och rak rygg!

Vi har satt ihop ett startpaket utifrån

Arbetsmiljöverkets rekommendationer, så att

ni enkelt kan komma igång med SAM. Ladda ner

dokumenten här nedan, eller maila oss så

skickar vi er en pärm.

Startpaket SAM

I detta nummer av ErgoNews ska vi lösa

"Företaget AB:s" problem med de tunga (20

kg) saltsäckarna.

Det konstaterades ganska snabbt att någon

form av lyfthjälp behövdes och Företaget

fick prova både en en lyftvagn och en

saxvagn på plats för att avgöra vad som

fungerade bäst hos dem. Lyftvagnen

uppfattades som smidigare, men i det här

läget var behovet av en större plattform

övervägande och saxvagn med dubbelsax

blev den perfekta lösningen!

Saxvagnen är en standardlösning hos Ergofokus och levererades av Magnus Andersson,

personligen, som även visade personalen några användartips.

FLER LÖSNINGAR

Däcklyft

Däckslyften är ett utmärkt

hjälpredskap på

däckverkstäder och

reparationsanläggningar.

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.

L&D 225P

Modulbyggd för alla behov!

L&D 225P kan hantera lyft

upp till 225kg och är utrustad

med ett batteripaket som

klarar långa och många

arbetspass.

Vagnar i P‐serien är

modulbyggda, vilket gör det

lätt att bestämma höjd, längd

och bredd på den slutliga

lyftvagnen. Erat behov

bestämmer utseendet på den

slutliga lyftvagnen.

Flexibilitet – välj höjd på

pelaren, bredd och längd på

benen.

Kittellyft 90E

Kittelhanteringen från

mixermaskin till bordsyta

blir härmed lätt och smidig.

Ett avsmalnande chassie, gör

att Kittellyft 90E kan komma

in emellan degblandarens

ben.

Kittellyften är även utrustad

med ett flertal

säkerhetsdetaljer t. ex.

kläm– och

överlastningsskydd,

försluten mast, vilket

hindrar fingrar och smuts

från att komma in.

Lyftkapacitet 90 kg.

Saxvagn XCART

Smidig, batteridriven, spolbar saxvagn i

rostfritt stål.

Saxvagn XCART är en höj‐ o sänkbar

bordsvagn med batteridrift. Den underlättar

det dagliga arbetet för personalen, och

motverkar förslitningsskador på rygg, axlar

och armar.

För bästa hygien är saxvagn XCART IPX5‐

klassad.

Nerspilld saxvagn inkl. batterier spolas

således enkelt av med slang.
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