
Ett stort utbud av lastbord/verktyg
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Världsledande lyftvagnar från Hovmand

Med över 45 års erfarenhet erbjuder Hovmand lyftlösningar 
för en stor variation av industrier. 

Det som kännetecknar Hovmands lyftvagnar 
är ergonomin och den användarvänliga designen.

Med en lyftvagn från Hovmand så säkerställer ni att era lyft 
blir effektiva med full mobilitet. 
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Vagnar anpassade efter era behov

Med över 150 000 olika kombinationer av chassi, master, ben 
och lyftverktyg så finns det lyftlösningar som passar just era 
behov.

Hovmands lyftvagnar används till att hantera rullar, tunnor, 
lådor, säckar, plastbackar, skivor, kärl eller färdiga produkter. 

Lyftvagnarna finns i  lyftkapacitet på 70, 80, 90, 130 
och 200 kg. 
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Lastbord träskiva Lastbord med sidrullar Lastbord aluminium Lastbord PEHP med sidrullar

Pikbom Dubbel pikbom Lastbord för liggande rulle Gaffel för KLT/SLC lådor

Gaffel med vridenhet Rullexpander tilt 90° Klämverktyg med rotation Klämverktyg med tilt



Rostfria lyftvagnar från Hovmand

INOX rostfria lyftvagnar är tillverkade av 100% elektropolerat 
rostfritt stål med undantag för Impox 70 som är semi-rostfri. 

Vagnarna finns med en kapacitet upp till 300 kg och har ett 
optimalt skydd mot vidhäftning av bakterier eller damm. 

Lyftvagnarna i rostfritt stål uppfyller alla krav när det gäller 
hantering och transport av känsliga varor i hygieniska 
områden.

Ett stort utbud av rostfria lastbord/verktyg
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INOX E300
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Lastbord PEHD

Pikbom Dubbel pikbom

Lastbord PEHD med sidrullar Lastbord rostfritt

Lastbord för liggande rulle Gaffel för KLT/SLC lådor

Lastbord för liggande rulle

Gaffel med vridenhet Klämverktyg med rotation Klämverktyg med tiltKranarm

Se video för E300

Kapslingsklass IP66

Alla INOX lyftvagnar har kapslingsklass IP66 vilket är unikt i 
branschen och möjliggör rengöring samt användning i 
fuktiga miljöer.

Med ett brett sortiment av rostfria lyftverktyg så finns det 
lyftlösningar för de flesta typer av gods. 

Hovmands lyftvagnar är speciellt lämpade för att användas i 
livsmedel, kosmetik, läkemedel eller kemisk industri.


