Elektrisk lyftvagn rostfri

HOVMAND Inox E300
Produktfördelar:
• Lyftkapacitet 300 kg
• Två olika lyfthöjder samt olika benpar
• Av rostfritt AISI 304 stål
• Kapslingsklass IP66
• ESD utförande som standard
• Fjärmanöverdon via kabel
• Många tillbehör och tillval
Vår största rostfria lyftvagn E300 kan förses med olika
verktyg för att tex greppa, tippa och rotera föremål.
Lyftvagnen kan levereras med manuella eller elektriska
verktyg, till exempel för att flytta och hantera rullar, fat
eller lådor. IP66-klassad gör att lyftvagnen kan enkelt
spolas av och rengöras.
E300 är vår största elektriska lyftvagnen från HOVMAND och möjliggör grepp, lyft, rotation och tippning
av laster upp till 300 kg och till lyfthöjder på 3 meter. Denna lyftvagn är inte bara extra stark utan den har
tillverkats med rostfritt stål med en elektropolerad ytfinish som minimerar partikelvidhäftning, vilket gör den
till den en av de lyftvagnar från HOVMAND som uppfyller olika strikta hygienkrav inom livsmedels-,
kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin.
E300 lyftvagnen har många möjliga användningsområden tack vare sitt utbud av manuella och elektriska
verktyg inklusive hantering av rullar, trummor, tråg och lådor. Kapslingsklass IP66 för enkel rengöring även
med rengöringsmedel.

INOX E300 utbytbart batteri

INOX E300 med enkel pikbom
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Elektrisk lyftvagn rostfri

Nedan visas bilder på några av de verktyg som går att använda med INOX E300

Drivet klämverktyg för
vridning av fat/rullar

Lastbord i rostfritt eller
aluminium

Gafflar fasta eller justerbara,
finns även i rostfritt

Pikbom, enkel

Pikbom, dubbel

Kranarmar i rostfritt

Rullexpander för att lyfta
och rotera rullen 90°

Drivet klämverktyg för tilt
av fat/rullar

Drivet klämverktyg för
vridning av fat/rullar
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