
WE IMPROVE OUR CUSTOMERS' WORKFLOW WITH INTELLIGENT LIFTING AND MOVING SOLUTIONS

RULLHANTERING

LIFTING & MOVING TECHNOLOGY



Lyfta och flytta rullar på Hovmand vis.

FUNKTIONALITET 
Hovmand förser dig med ett intelligent urval 
av rulllyftnings- och förflyttningsalternativ - 
från lyftvagnar för den mest grundläggande 
hanteringen av rullar med en pikbom eller 
V-block med en specialiserad design som 
griper rullen i kärnan eller från utsidan och 
vänder på den.

MÖJLIGHETER

Med en Hovmand-lyftvagn är möjligt att:

• Använda större rullar 
• Ladda rullar direkt  i 

förpackningsmaskinen 
• Lyft och flytta rullar med en hand 
• Placera rullar högt eller lågt utan annan 

utrustning eller hjälp 
• Plocka upp rullar enkelt från en pall

EFFEKTIVITET

Användning av större rullar minskar 
driftstopp. Du spar tid; en person kan utföra 
jobbet. Du får en effektivare användning av 
din lageranläggning; rullarna kan staplas 
högre. En Hovmand-lyftvagn ökar din 
effektivitet och minimerar kostnaderna!

STORA ELLER SMÅ, 
KORTA ELLER LÅNG, HÖGA ELLER LÅGA



HOVMANDS VERKTYG KAN GRIPA TAG I KÄRNAN

Utrusta din Hovmand-lyftvagn med en 
pikbom eller V-block för att utföra era lyft 
och förflyttningar enkelt.

En lyftvagn med en pikbom eller V-block 
ger dig en enkel och intelligent lösning för 
hanteringen av dina rullar. Bommarna 
och V-blocken finns i olika former och 
storlekar, liksom lyftvagnarna, vilket gör 
det möjligt att utföra de flesta 
rullhanteringsuppgifterna.

Med Hovmands Rullexpander greppar du 
tag i rullen i kärnan för att sedan 
enkelt, lyfta, flytta och roterar den.

Med Hovmands Rullexpander greppar du 
tag i rullens kärna med expanderande 
gripare och roterar den på ett sätt som 
passar din process. Det stora utbudet av 
alternativ, design, dimensioner och 
tillbehör gör det möjligt att bygga en 
lyftvagn för nästan alla lyft- och 
rörelsesituationer.

ENKLA VERKTYG FÖR RULLAR



Med Hovmands grip & vänd-funktionalitet 
lyfts, flyttas och hanteras rullarna genom 
att ta tag i dem från utsidan.

Hovmands lyftvagnars mångsidighet och 
anpassningsförmåga gör det möjligt för 
dig att hantera rullar genom att ta tag i 
dem från utsidan och rotera dem. Med de 
olika alternativen i storlek, design och 
tillbehör kan Hovmand hjälpa dig att 
förbättra nästan alla slags lyft- och 
förflyttningsprocesser.

Hovmands lösningar gör hanteringen av 
sträckfilm enkel och effektiv. 

Med Hovmands verktyg griper du 
sträckfilmen direkt från pallen och 
placerar den på inpackningsmaskinen. Du 
kan ta sträckfilm staplade i två eller tre 
nivåer och placera dem högt eller lågt på 
maskinen.

STRÄCKFILM

GREPPA RULLEN PÅ UTSIDAN



PIKBOM & DUBBEL PIKBOM WAVE AND V-BLOCK
GREPPA INSIDAN MED 

EN RULLEXPANDER
GREPPA UTSIDAN OCH 

VÄND RULLLARNA
STRÄCKFILMSVERKTYG

Med en pikbom lyfter du 
rullen i kärnan. Med en 
dubbel pikbom lyfter du 
under rullen och håller 
kärnan fri.

Wave och V-blocket är en V-
formad platta i vilken rullen 
placeras på. Med V-blocket 
kan rullen även roteras och 
placeras direkt på maskinen.

Med en rullexpander kan man 
greppa tag i kärnan så att man 
kan greppa tag rullarna även 
när de placeras nära varandra. 
Med en rullexpander kan man 
tippa rullen och placera den 
direkt i förpackningsmaskinen.

Ett grip och vänd verktyg 
griper tag i rullen på utsidan 
och vrider den. Grip och vänd 
verktyget är perfekt för stora 
rullar.

Med Hovmands 
sträckfilmsverktyg kan man 
lyfta och flytta sträckfilmen 
direkt från pallen till maskin. 
Den kan även vridas vid behov.

LYFTKAPACITET
Indikering av maximala vikter (kg) rullar med olika kombinationer av lyftverktyg och lyftare.

IMPACT 130 kan levereras med lyfthöjd upp till 2680 mm.

Ovanstående tabell baseras på hantering av rullar med en bredd på maximalt 600 mm och en diameter på 1000 
mm. Om rullmåtten överstiger dessa mått minskas den rekommenderade vikten.

Compact 70 80 90 130 200 INOX 90 INOX 200 E300

Material 
Rostfri & 

aluminium
Aluminium & 

Stål
Rostfri Rostfri

Vikt - kg 24 27 30 43 43 55 41 67 105

Lyfthöjd högt/lågt     
Masthöjd- mm 

565/
990

1000/
1225

1200/
1520

1200/
1520

1200/
1520

1200/
1597

956/
1225

1200/
1610

Lyfthöjd medium  
Masthöjd - mm

1300/
1517

1600/
1920

1600/
1920

1600/
1920

1600/
1976

1245/
1520

1570/
1980

1300/
1970

Lyfthöjd/hög     
Masthöjd - mm

1700/
1917

2000/
2320

2000/
2320

2000/
2397

1651/
1922

2000/
2410

1650/
2320

Lyfthastighet
mm/sek 43 125 125 270/125 125 125 270/125 125 125

TEKNISK SPECIFIKATION FÖR LYFTVAGNAR

Compact 70 80 90 130 200 INOX 90 INOX 200 E300

Pikbom (D) 100 70 80 90 130 200 90 200 300

Dubbel Pikbom (DD) 100 70 80 90 130 200 90 200 300

V-block (DVB) 60 30 40 50 60 60

Rullexpander, manuell (MRP1) 30 40 40 40

Rullexpander, manuell (MRP2) 50 50 80 100 50 100

Rullexpander, elektrisk (VER) 140 140 200

Grip/Vrid (QC6) 100 100

Grip/Vrid (EG6) 150 150 250

Grip/Tippa (EG8) 100 100 140

Rullhanterare 20 20

Wave 50 80 100

LYFTVERKTYG

Aluminium & 
Stål

Aluminium & 
Stål

Aluminium & 
Stål

Aluminium & 
Stål

Aluminium & 
Stål



BOOM & DOUBLE BOOM WAVE AND V-BLOCK GRIP INSIDE 
REEL MANIPULATOR

GRIP OUTSIDE
GRIP & TURN UNITS REEL HANDLER

With a Boom you lift the reel 
in the core. The Double Boom 
lifts underneath the reel and 
keeps the core free.

The Wave and the V-block 
is a V-shaped plate in which 
the reel is placed upon. The 
V-block can rotate and the reel 
can be placed directly on the 
machine or with a mandrill.

The Reel Manipulator grips in
the core whereby you can get
the reels even when placed
closely together. The Reel
Manipulator can tip the reel and
place it directly in the packaging
machine.

A Grip & Turn unit grips from 
the outside and turns the reel. 
Grip & Turn units are suitable 
for large reels or reels with 
mandrills.

The Reel Handler takes the 
film directly from the pallet 
– turns it if necessary – and 
places it directly on the 
wrapping machine.

HOVMAND
Hovmand är en världsledande tillverkare av mobila lyftvagnar. Företaget har i årtionden levererat lyftvagnar till 
stora och små företag i olika branscher för olika applikationer.

Deras produktportfolio täcker ett stort antal industriers kravbilder och kan utföra komplexa lyftuppgifter. 

LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

0411-138 00 www.pmh.se info@pmh.se 




