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ARBETSHÖJD

Olika typer av arbetsuppgifter kräver olika arbetshöjd beroende på arbetsuppgiften, se tabell.

I de flesta fall är en lämplig arbetshöjd ungefär i armbågshöjd på den som utför arbetet. Detta

gäller oavsett om arbetet utförs sittande eller stående.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

På skyddsronden tidigare i år upptäckte

Företaget AB att hydrauliken på packbordet

gått sönder och bordet är alltid i sitt översta

läge på 100 cm.

Emballeringen blir extra tung för axlarna och

alla drar sig för sin "packdag".

LÖSNING Magnus på Ergofokus AB hade tittat det gamla bordet i samband med leveransen

av saxvagnen till saltsäckarna. Det skulle gå att laga höjdregleringen, genom att byta pumpen

och en cylinder. Efter diskussion med Sten framkom dock att bordet de hade egentligen var

för litet. Det skulle underlätta med ett längre bord för att kunna lägga upp och emballera flera

lika produkter samtidigt. Dessutom skulle de spara ytterligare minuter per varje leverans om

de kunde ha kompletterande skruv direkt i anslutning till packplatsen. Lösningen blev ett

Cogito Robust med tillhörande hylla, skruvlådor och verktygstavla, fördelat efter önskemål från

personalen. Nu blev "packdagarna" både roligare, enklar och effektivare och packpersonalens

axlar hamande åter i ett lågt, avslppnat läge!

Checklista Belastning

Startpaket SAM

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.

FLER LÖSNINGAR

L&D Table M

Manuellt höj‐ & sänkbart, med vev.

Rejäla arbetsbord helt i rostfritt stål. Vi

använder inte träskivor utan har dubbla rostfria

plåtar och kraftiga bordsben i 40/40‐rör för

bästa stabilitet. Maxlast med hjul: 200 kg.

SPOLBART!

LIMBO

Välj mellan 230V och 24V

Limbo är ett höj o sänkbart mobilt arbetsbord.

Bordet är flexibelt och passar för många

arbetsuppgifter. Den starka konstruktionen

klarar allt i från mixermaskiner till stora

skärmaskiner. Rätt arbetshöjd avlastar axlar,

nacke och rygg. Maxlast: 100 kg.

.SPOLBART!

Cogito Smidig

Ergonomiskt arbetsbord för lättare arbeten.

Cogito smidig är ett lätt eldrivet arbetsbord.

Bordet används för lättare arbeten som t ex

montage, packning eller som kontorsbord.

Höjdjustering med 2 st elmotorer. Stativ i

silver och skivor t=24 mm i ljusgrått

högtryckslaminat med mörkgrå ABS kantlist

som standard.

Höjdjustering mellan 620 ‐ 1120 mm.

Skickas knock‐down i platta paket för billigare

frakt.
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