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Oberoende av längd, med en anpassad

arbetsplattform, har alla möjlighet att få rätt

arbetshöjd vid t ex en maskin eller liknade.

Detta gör att den skadliga belastningen på

axlar, armar och nacke minskas. Du får

också mer naturlig kraft, om du kan ta i

uppifrån.

Bilden till höger visar världens kortaste och

världens längsta man. Skillnadnen mellan

dem är 196 cm (251 cm resp. 55 cm).

PROBLEM:

James på Företaget AB når knappt upp till

påfyllnadsmaskinen, och har därför dels

fått ont i axlarna, och dels tappar han

emballage med jämna mellanrum.

Emballaget på golvet utgör en halk‐ och

snubbelrisk och dessutom går det inte att

använda emballage som hamnat på golvet,

utan detta måste slängas. Detta är alltså

både en säkerhetsrisk, miljö‐ och

kostnadsfråga.

LÖSNING:

James är inte ensam med att behöva ett

par extra centimeter vid olika typer av

maskiner / arbetsstationer. Ergofokus har

en flexibel och mobil standardlösning för

detta; Palle®L. Denna kan byggas på med

fler steg och göras bredare efter behov.

James behövde en Palle®450L, kompinerat

med ett Palle®Steg 225L. Kostnad 4 400

SEK. En investering, det inte rådde någon

tvekan över, från Företaget ABs sida!

Visste du?
Det finns tillgång till checklistor för just din

branschs arbetsmiljö på

Prevent

Checklista Belastning

Startpaket SAM

FLER LÖSNINGAR

Fotpall Palle® 170A

Vår absoluta best seller!

Fotpall Palle® är en rullbar och säker

arbetsplattform. Snabb och smidig att

använda vid tillfällen när man behöver vara

lite längre.

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.

Palle®HS

Det upplyftande alternativet!

I samarbete med AstraZenika 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 drivs med utbytbara

batterier, som enkelt och smidigt växlas

mellan varandra när ett av dem behöver

laddning. Fotpall Palle®HS är spolbar och kan

användas i fuktiga och tuffa miljöer.

Staket levereras efter önskemål.

SPECIAL

Specialanpassade längdsaxbord (6,8 meter)

med en lyfthöjd på 2 meter. Dessa bord är

placerade på rad längs med båda sidor av en

tågräls, under renovering av tågvagnar hos

Swedtrac Railservices i Västerås (2017).
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