LYFTVAGNAR

Swedish
Production

Newton
Newton är en perfekt kombination av ergonomi,
säkerhet och funktionell design. Lyftmekanismer och
kablar är väl skyddade och de enkla reglagen är placerade i bekväm arbetshöjd. Mjuka former och material
av hög kvalitet gör Newton smidig att hantera och
lätt att hålla ren.

Med en lyftvagn kan man reducera antalet lyft och spara på
ryggen. Men det är inte bara i syfte att underlätta lyft som
en lyftvagn kan användas. I kliniska miljöer där mänsklig
kontakt innebär stor risk för kontaminering och bakterier kan
en lyftvagn ersätta en mänsklig hand.
Vi har ett brett sortiment av verktyg för att hantera olika
lyftmoment. Dessutom kan vi skräddarsy din Newton exempelvis vad gäller höjd, benmedar och lyftverktyg - allt för
att du ska få den perfekta lösningen för just din verksamhet.
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både standardflak och mjölkflak.

NEWTON 50

NEWTON 70

NEWTON 100

NEWTON 150

LYFTVAGN NEWTON 250
NEWTON 250

För det riktigt tunga godset är
vår effektiva Newton 250 ett bra
hjälpmedel. Lyfter mycket men är
ändåNEWTON
lätthanterlig.
250

NEWTON 50

NEWTON 70

NEWTON 100

NEWTON 150

Artikelnr

M4190000

M4400000 /
M4400001

M4600000 /
M4600001 /
M4600002

M4700000 /
M4700001 /
M4700002

Max last

50 kg

70 kg

100 kg

150 kg

250 kg

Lyfthöjd min

110 mm

140 mm

140 mm

140 mm

150 mm

Lyfthöjd max

1450 mm

1535 mm /
1735 mm

1535 mm /
1735 mm /
2035 mm

1535 mm /
1735 mm /
2035 mm

1535 mm /
1735 mm

Lyfthastighet mm/s

120 mm/s

140 mm/s

100 mm/s

80 mm/s

70 mm/s

Längd

754 mm

875 mm

875 mm

875 mm

Bredd

480 mm

525 mm

525 mm

525 mm

Höjd

1670 mm

1870 mm /
2070 mm

1870 mm /
2070 mm /
2370 mm

1870 mm /
2070 mm /
2370 mm

Bruttovikt

38 kg

36 kg / 38 kg

44 kg / 45 kg / 46 kg

47 kg / 48 kg / 49 kg

91 kg / 93 kg

Lastflak

485x460 mm

485x460 mm

485x460 mm

485x460 mm

600x500 mm

QCS koppling

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Batterispänning

12 V

12 V

12 V

12 V

12 V

Laddningsspänning

230V

230V

230V

230V

230V

Batterier

2x7,5 Ah, 12 V.

2x7,5 Ah, 12 V.

2x7,5 Ah, 12 V.

2x7,5 Ah, 12 V.

2 x 17 Ah, 12V.

Skyddsklass

IP41

IP41

IP41

IP41

Standardutrustning

Flak, svängbara hjul varav
bakhjulen bromsbara,
batteriladdare

Flak, svängbara hjul varav
bakhjulen bromsbara,
batteriladdare

Flak, svängbara hjul varav
bakhjulen bromsbara,
batteriladdare

Flak, svängbara hjul varavpallar
Flak,
svängbara
hjul varav
som
cylindriska
föremål.
bakhjulen bromsbara,
bakhjulen bromsbara,
batteriladdare
batteriladdare

Hjul, fram- och bak

60/125 mm

60/125 mm

50/125 mm

50/125 mm

M4800000 /

M4700001
Urval
av tillbehör

1102 mm
RULLVÄNDARE
622 mm
En expander
för att bland annat

hantera
1975 rullar
mm / mellan vertikalt
och2175
horisontellt
läge.
mm

GAFFEL
IP41

Ett mångsidigt verktyg för såväl

75/160 mm

Vi har även ett brett sortiment av tillbehör. Några exempel.

LACKA DIN LYFT
Nu kan du lacka din lyft i
företagets färg. Eller om du
bara vill piffa till den ändå.

CENTRALBROMS
Samtliga lyftvagnar kan fås med
centralbroms, som snabbt låser
hjulens rotation och svängning.

För fler tillbehör se vår hemsida hallins.com
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LINDA-VAGGA FÖR
RULLAR
Vridbar vagga i rostfritt för
rullar.

JEEVES-PÅLÄGGSFLAK
AV ROSTFRITT
Slätt påläggsflak av rostfritt
som enkelt kan placeras
ovanpå lyftvagnens befintliga
lastflak av plast.

