
Lyftvagnar E&S-serien
Bland de snabbaste på marknaden, lätta att hantera
- låg egenvikt, anpassas efter kundens behov

Lifting Technology

Funktion
E-serien finns som standard i fem 
kapaciteter som vardera går att få i 
tre lyfthöjder. Vagnarna anpassas 
också efter önskemål på alla sätt, 
högre hisshöjd, längre eller bredare 
ben, mm.  Krävs det extra snabb 
hissfunktion finns även den snabba 
S-modellen. De flesta modellerna 
kan fås helt i rostfritt och med 
skyddsklass upp till IP66. Med den 
tysta och snabba hissfunktionen, 
smidiga och enkla hanteringen gör 
det vagnen till ett hjälpmedel för alla 
arbetsplatser. Då vagnen drivs av 
en stålarmerad kuggrem krävs inget 
speciellt underhåll. Som standard är 
vagnen byggd för att benen skall 
kunna köras in under en Eu-pall.

Verktyg
Det finns många standardverktyg 
men det tillverkas också mycket 
efter kundens specifika önskemål 
och krav, allt från fasta bord till full-
elektriska rullhanterare, fatvändare 
och griparmar för back/lådhantering.

Lyft- och sänkfunktion
Batteridrift. Lyftvagnen har inbyggd 
laddare med laddningsindikator.

Kapacitet
Från 80 kg till 300 kg, mätt 40 cm 
från masten.

Masthöjd
Lyftvagnsprogrammet finns från 
1500 mm till 4000 mm total höjd.   

Hjul
Vi erbjuder ett stort sortiment av 
olika storlekar och material, tex 
antistatiska hjul. 

Säkerhet
Både E- och S-modellerna är utru-
stade med överlastsäkring och alla 
rörliga delar är skyddade. Samtliga 
lyftvagnar från Hovmand har 3 års 
garanti och är CE-märkta. 

Material
Lackerad aluminium/rostfritt stål 
eller helt i rostfritt stål.

Motor och broms
De bästa motorerna och lagerna 
garanterar problemfri och lång drift.

Fjärrstyrning
Lyftvagnen manövreras lätt med en 
fjärrkontroll med spiralkabel. Levere-
ras också med styrning i handtaget.

Centralt broms- och styrsystem
Ett centralt broms- och styrsystem på
bakhjulen säkrar körning och 
bromsning.

Ergonomiska handtag
Det ergonomiskt utformade handtaget 
passar för både lång och kort.

Mjukstart
Vagnen har mjukstart som accelererar 
lyft- och sänkfunktionen till full hastig-
het. Därmed startar den mjukt och är 
mera kontrollerad och säker.

Individuella lösningar
Hovmand levererar specialutvecklade 
lyftvagnar över hela världen.



Olika lösningar för olika ändamål

E80 med manuell
rullmanipulator

Rostfri E160R med manuell
rullmanipulator

E130 med semi-
elektrisk rullmanipulator

Speciallösning för gardin-
produktion

QuickClamp på en E160 Special Teleskop lift E160

Rostfri E130 med sväng och
gripenhet för delar över 120kg

E130 med svängenhet och
Quick Clamp för delar upp till 120kg

Rostfri E160 med manuell
tippenhet och hållare för tunnor
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.

Hantering av tygrullar
E 130R med elektrisk

sväng och Quick Clamp
E 300R med elektrisk 
sväng och gripenhet

4 m hög rostfri E300 
till livsmedelsindustrin

Rostfri E130 spec. enhet
till livsmedelsindustrin

E160 med gafflar

Lagerlösning till bildels-
industrin

E160 med manuell tipp till
den medicinska industrin

Manuell rostfri tippenhet
till livsmedelsindustrin

E80, låg med elektrisk
svängenhet

Lift E130 med manuell
tippenhet och värmesköld

Olika lösningar för olika ändamål
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Lyftvagnar E&S-serien
till kontoret, varuhuset, produktionen, 
köket, biblioteket, sjukhuset, mm.

Material (Mast och ben)

Stödben

Säkerhet

Lyftanordningar

80/12580/12575/12575/12575/12575/125 Hjulstorlekar (mm)

994444
Laddtid (tim)
(från tomt batteri)

333333Laddare (A)

24 V
28 Ah.

24 V
28 Ah.

24 V
9 Ah.

24 V
9 Ah.

24 V
9 Ah.

24 V
9 Ah.

Uppladdningsbart, 
gastätt batteri

125
100

125
100

125
100

125
100

280
200

125
100

Lyfthastighet
(mm/s) max./min.

900
1350
1700

900
1450
1800

1000
1450
1800

1100
1550
1900

1100
1550
1900

1100
1550
1900Lyfthöjd (mm)

1500
1950
2300

1500
1950
2300

1500
1950
2300

1500
1950
2300

1500
1950
2300

1500
1950
2300Totalhöjd (mm)

100/10590/9544/6740/6240/6235/62Egenvikt Kg (Alu/R)

30024016013010080
Lyftkapacitet (kg)
(400 mm från masten)

E300
E300R

E240
E240R

E160
E160R

E130
E130R

S100
S100R

E80
E80RModell

Produktöversikt

Pulverlackerat aluminium eller 
rostfritt stål för R modellerna

Frikopplingsläge som stoppar hissfunktionen vid ev motstånd, 
både på väg upp och ner. Elektrisk överlastssäkring

Vi erbjuder ett stort antal bredder och längder som
standard samt speciallösningar för varje ändamål.

Plattor, gafflar, tipp och svängfunktioner, 
rullmanipulatorer, gripenheter, elektriskt, mekaniskt, etc.

Stål och/
eller rostfritt stål

Plattor.
I flera utformningar och storlekar.
Fällbara, med rullar, svängbara,
med V-Block, med våg, mm. 
Rostfritt stål eller hårdplast.

Grip-, tipp- och svängsystem.
Manuella eller elektriska till hant-
ering av rullar, backar, behållare
etc. Vrider 360º, lyftkapacitet upp
till 300 kg.

Rullmanipulatorer.
Manuella, halvelektriska eller helt 
elektriska. Rördiameter 70/76/150 
mm och vikt upp till 200 kg. Med 
indbyggd svängarm.

Gaffelsystem.
Används i varuhus, klädkedjor, 
medicin- & livsmedelsbranschen
etc. Är kombinerbar med sväng
och tippenheter.

E80R S100 E130 E160/240 E300R

Fråga oss hur vi kan 
lösa ert lyft- och 

transport problem!


