
LYFTA TUNNOR 
OCH FAT
Lifts All AB är en de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. 
Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen 
över med skräddarsydda ergonomiska lösningar. Vi lyfter allt!

Tryck på Play 
för att se film på 
youtube.com/LiftsAll!

http://youtu.be/dPA26xmYS1k
http://youtu.be/dPA26xmYS1k


LIFTING BARRELS AND DRUMS
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43713628

3055

3628
Styrning: PSH
Maxvikt: 100 kg
Funktion: Snabb och smidigt rostfritt gripdon. Greppar 
med en vakuumkopp på plast-tunnans lock.

4371
Styrning: PSH
Maxvikt: 35 kg
Funktion: Lyfta och tilta tunnor 90 grader. Kan justeras 
efter tunnornas olika storlekar. 

3055
Styrning: PSH
Maxlast: 125 kg
Funktion: Snabba lyft med vakuumkoppar på sidan av 
tunnan. Automatisk tyngdpunktsjustering.

LYFTVERKTYG FÖR TUNNOR

Lifts All:s behändiga gripdon optimerar hanteringen av 
tunnor och fat i exempelvis matindustrin samt kemiska 
och medicinska industrier. Användaren flyttar snabbt och 
smidigt tunnan från punkt A till punkt B, utan ansträngn-
ing. Att tömma en tunna på 100 kg i en tratt utan att spilla 
är en barnlek med rätt lyfthjälpmedel.

Ergonomiskt fokus
Där handlyft är obekväma och skadliga, och där tradi-
tionella vakuumlyftar är klumpiga och högljudda, är Lifts 
All:s lyftar det perfekta alternativet. Användaren upplever 
omgående en förbättring i såväl produktiviteten som den 
personliga hälsan tack vare gripdonets ergonomiska ut-
formning. Arbetsgivaren å sin sida märker snabbt en posi-
tiv skillnad i sjukfrånvaron på arbetsplatsen. En ytterligare 
fördel är att gripdonen är skonsamma tunnorna vilket gör 
att de fortsättningsvis hålls i gott skick! 

Kostnadseffektiv lösning 
Inte bara rygg och leder sparas med bra lyfthjälpmedel. 
Driven av endast tryckluft spar användaren även in på sina  
energikostnader då Bal-Trol och gripdon bara förbrukar 
5-10 procent av vad traditionella vakuumlyftar gör.

Kontroll över lyften
Pro Speed-Handles (PSH) proportionella kontroll av  
hastigheten upp och ner betyder att ju hårdare man  
trycker på knappen desto snabbare rör sig lasten uppåt 
eller nedåt. 

http://youtu.be/6mU4uqbilhg


LIFTING BARRELS AND DRUMS
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4320
Styrning: SDB
Maxvikt: 27 kg
Funktion: Lågbyggt grip-
don för låga utrymmen. 

3613
Styrning: PSH
Max load: 250 kg
Funktion: Lyfter ståltun-
nor av olika storlekar och 
vikter. Mekaniskt grepp 
under lockets kanter. Tar 
diameter mellan 400-610 
mm.

2988 (front page)
Styrning: PSH
Maxlast: 100 kg
Funktion: Snabb och 
smidig vakuumlyft för 
att lyfta och tömma 
papptunnor genom att  
vända dem 180 grader. 
Greppar med vakuum-
koppar på sidan av 
tunnan.

Media för alla gripdon:
Tryckluft, 6-7 bar

3613

3613

2988

4320

Tryck på Play 
för att se film på 
youtube.com/LiftsAll!

http://youtu.be/dPA26xmYS1k


160324

DITT KOMPLETTA 
LYFTSYSTEM 

Skensystem

Vårt skensystem av lätt 
aluminium är ytterst 
följsamt och tystgående.

Bal-Trol

Den lilla smidiga lyftcyl-
indern drivs av endast 
tryckluft. Energisnålt!

Basic

Med allroundlyften 
Basic lyfter man snabbt 
och smidigt!

Skensystem

Bal-Trol 

Basic

Passadvägen 10 
177 70 Järfälla 
Sverige

Tel: 08-754 90 15 
Fax: 08-626 90 15 
E-mail: lifting@liftsall.se 
Hemsida: www.liftsall.com

mailto:lifting%40liftsall.se?subject=Lifting%20with%20Basic
http://www.liftsall.com

