
Høytløfteren   
- kvalitet i arbeidshøyde
Stor fleksibilitet og effektivitet - en maskin kan både 
transportere og løfte en pall til riktig arbeidshøyde.
Skånsom over for både omgivelser, paller og gods 
- den har et godt design med avrundede former.

Design og konstruksjon gjør at dette er letteste 
maskinen på markedet. Manøvrering med det er-
gonomiske håndtaket er lett og enkel. Dette ivaretar 
brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhold, 
og forebygger belastnings- og slitasje-skader.

Kvalitet og brukervennlighet sikres gjennom et test-
program i samarbeide med eksperter i helse, miljø 
og sikkerhet.
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Teknisk beskrivelse
Høytløfteren kan transportere og løfte 
1500 kg opp til 470 mm. Fra 470 mm er 
løftekapasiteten 1000 kg.

Optimal brukervennlighet
l markedets laveste egenvekt
l sentral plassering av betjeningsfunk- 
 sjoner
l ergonomisk håndtak

Lang levetid og lave vedlikeholdskost-
nader nåes gjennom 
l driftsikker sylinderkonstruksjon
l sterk konstruksjon
l anvendelse av kvalitetsmaterialer

Optimal stabilitet oppnås ved
l lav byggehøyde
l gaffellengde 1200 mm
l støttelabber ved styrehjul
l boggihjul på gaffel/saksebein

Ekstra utstyr: Fjernbetjening, posisjoneringsutstyr, 
parkeringsbrems, løs utvendig eller innbygget lader. 

Manuell høytløfter har meget lav pumpekraft,  
fotbeskyttelse og nøytralstilling på hydraulikken.

Vi tilbyr også kundetilpassede løsninger. 
Spør etter mer informasjon eller besøk oss på www.logitrans.com

Ergonomisk håndtak gir brukeren 
et godt grep.

Boggihjul har bremsesikring og 
er skånsom mot gulvet.

Posisjoneringsutstyr (ekstra 
utstyr) sikrer konstant 
arbeidshøyde.

Mulighet for å merke vognen
med navn/avdeling. 

Leveres som manuell, elektrisk, 
rustfri og eksplosjonssikret. 

Patentanmeldt sylinderkon-
struksjon gir lav byggehøyde.

* Kapasiteten skifter fra 1500 til 1000 kg ved løftehøyde 470 mm.

Produkt (mål i mm) HL 1006 EHL 1004

Kapasitet i kg 1500* 1000 1500* 1000

Løftehøyde h3  500 600 800 800 800 500 600 800 800 800

Gaffellengde l 700 900 1200 1520 2000 700 900 1200 1520 2000

Byggehøyde h1 540 540

Gaffelbredde b5 480, 540, 680 540, 680 480, 540, 680 540, 680

Lengde uten gafler l2 356 451

Totallengde l1 1056 1256 1556 1876 2356 1151 1351 1651 1971 2451

Totalhøyde med håndtak h4 1225 1195

Nedsenket gaffelhøyde h13 85 90 85 90

Gaffelbredde e 163 163

Styrevinkel for hjul 230° 180°

Gangbredde  Ast 1830 (pall: 1200 x 800) 1890 (pall: 1200 x 800)

Løftehastighet med/uten last 0,05/0,08 m/s

Løftehastighet normal-/quickløft 10/35 mm pr. pump

Senkehastighet  Uten last 0,093 m/s  Med / uten last: 0,07/0,05 m/s

Pumpemotor 0,9 kW 12 V

Vekt v/1200 mm gafler (uten batteri) 95 kg 104 kg
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