
HOVMAND IMPACT 90

Produktfördelar:
• Lyftkapacitet 90kg
• Tre olika lyfthöjder samt fyra olika benpar
• IP-klass IP41
• Mjuk start/stopp på lyftrörelsen
• Låg egenvikt, aluminiumkonstruktion
• Stort utbud av verktyg
• 2 lyfthastigheter

Impact 90 innehåller säkerhetsfunktioner som ett inbyggt överbelastningsskydd, säkerhetskoppling och  
batteriindikator. Dessutom är alla rörliga delar skyddade.Till Impact 90 finns ett stort antal standardverktyg 
som tex lastbord, gafflar, spjut, pikbom, klämverktyg, dunk/tunn verktyg och expandrar. Expandrar lyfter 
rullen i centrum hylsan och kan manuellt vrida den 90º, från stående till liggande eller tvärtom. 

Vi tillverkar utöver detta även många kundspecifika verktyg. På andra sidan finns bilder på de verktyg som 
går att använda med Impact 90.  
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Elektrisk lyftvagn

Artikel nr. Mast typ Kapacitet 
kg

Lyfthöjd 
mm

Masthöjd 
mm

Lyfthastighet mm/
sek

Batteri V/Ah Egenvikt 
kg

13403000L 90L 90 1242 1520 270/125 24/9 43
13403000M 90M 90 1642 1920 270/125 24/9 45
13403000H 90H 90 2042 2320 270/125 24/9 47

Impact 90 med gafflar Impact 90 med dunkverktyg

Till Impact 90 finns det olika tillval:
• Antistatiskt utförande, ESD
• Snabb utbytbara batterier
• Snabbfäste för verktygen
• Roteringsenhet för verktygen 360°
• Motvikter
• Lyftmanövrering i handtagen
• Större batteri

Impact 90 är den snabbaste lyftaren på marknaden 
och är utformad för att hantera många lyft om dagen. 
Lyftvagnen är en elegant maskin som lyfter, flyttar och 
hanterar laster som väger upp till 90 kg. 

https://www.youtube.com/watch?v=BegEj6pRxvU&t=1s
https://www.pmh.se/hovmand-lyftvagnar-elektrisk-lyftvagn-impact-90


Lastbord i plywood, olika 
storlekar även med sidorullar

Lastbord i livsmedel godkänd 
PEHD plast

Lastbord rostfritt eller 
aluminium

Lastbord för liggande rullar

Pikbom, enkel Pikbom, dubbel Gafflar fasta eller justerbara, 
finns även i rostfritt

Rullexpander för att lyfta 
och rotera rullen 90°

Kranarmar i rostfritt

Impact 90 lyftvagn finns med tre olika ben typer i olika benlängder beroende på applikation:

Box ben - svivlande Ø125 mm bakre hjul med broms och dubbla svivlande Ø75 mm eller fasta Ø80 mm 
framhjul.

Center ben - svivlande Ø125 mm bakre hjul med broms och dubbla svivlande Ø50 mm framhjul.

Flexi ben - svivlande Ø125 mm bakre hjul med broms och dubbla svivlande Ø75/50 mm eller fasta Ø80 
mm framhjul. Flexi ben finns med olika bredder mellan framhjulen från 450 mm till 810 mm.

Box ben med svivlande 
framhjul 

Flexi ben med fasta      
framhjul 
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Elektrisk lyftvagn

Center ben med svivlande 
framhjul 

Flexi ben med svivlande 
framhjul 

Nedan visas bilder på några av de verktyg som går att använda med Impact 90


