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

http://youtu.be/OZ0flCdVf8U
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DEN NYA SNABBA HJULLYFTEN!
Istället för att lyfta hjul och däck manuellt med en eller 
flera personer, med överhängande risk för personskador, 
kan Lifts All erbjuda ett säkert och snabbt lyftverktyg.

Monterat och klart på 10 sekunder!
Ett montage av ett däck kan beskrivas i fem steg:

1. Med ett tryck på den gröna knappen greppar två fingrar 
däcket underifrån och ett ovanifrån. 

2. Användaren bestämmer sedan själv när och hur snabbt 
lyftet ska ske med upp- och nedknapparna som ger pro-
portionell hastighet, det vill säga ju mer man trycker in 
knappen desto snabbare höjs eller sänks lyften. 

3. Denna unika Pro Speed-Handle-kontroll gör att hjulet 
kan monteras mycket exakt. Finjustering på +/-10 cm i 
höjdled kan göras med händerna direkt på däcket, utan 
att använda kontrollenheten. Hjulet kan dessutom roteras  
+/-45 grader för att passa in bulthålen, även detta med 
händerna direkt på däcket.

4. När hjulet är på plats skruvas muttrar eller bultar enkelt 
i genom öppningen i mitten av gripdonet.

5. När hjulet är monterat är ett tryck på den röda släp-
pknappen allt som behövs för att avsluta. Totalt kan ett 
montage ta så lite som tio sekunder.

Lyfter många sorters hjul och däck
Greppfingrarna justeras enkelt för att passa hjul och däck 
av olika storlekar, upp till 62 kg och mellan 600-840 mm. 
Justeringen görs i en handvändning av användaren själv, 
utan verktyg.

Ergonomiskt fokus
Användaren står hela tiden bekvämt nära hjulet som 
manövreras med två ledade handtag. Medan manuell han-
tering är obekväm och inte minst skadlig för nacke, rygg, 
axlar och armar, är Lifts Alls hjullyft det perfekta alter-
nativet. Användaren upplever omgående en förbättring i 
såväl produktiviteten som den personliga hälsan tack vare 
gripdonets ergonomiska utformning. Arbetsgivaren å sin 
sida märker dessutom snart en positiv skillnad i sjukfrån-
varon på arbetsplatsen.
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GENERAL DATA 

Maxlast: 62 kg

Ytterdiameter på hjul: 

600-840 mm

Lyfthöjd: 1,5 m

Rotation av hjul: 

+/-45 grader

Tilt av hjul: 90 grader

Balansering/finjustering:

+/- 10 cm

Media: Tryckluft 6-7 bar

Luftförbrukning: 

Max 20 liter/lyft

CE-certifierad: Ja

Garanti: 10 år med service-
avtal

Tilt 

Låda för 
bultar och 
muttrar

Grip/Släpp
Upp/Ner

http://youtu.be/OZ0flCdVf8U


Datavägen 6 
175 43 Järfälla 
Sverige

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

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!

Hjullyft

Med detta lyftverktyg 
monterar man däcken 
snabbt och smidigt!

Skensystem

Bal-Trol 

Hjullyft

140226
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