
HOVMAND Inox 200

Produktfördelar:
• Lyftkapacitet 200 kg
• Tre olika lyfthöjder samt fyra olika benpar
• Av rostfritt AISI 304 stål
• Kapslingsklass IP66
• Fjärmanöverdon via kabel
• Många tillbehör och tillval

Lyftvagn Inox 200 är tillverkad av elektropolerat rostfritt stål och har kapacitet att hantera laster upp till 200 
kg. Denna lyftvagn kan utrustas med både manuella eller elektriska drivna verktyg för hantering av rullar, 
lådor eller trummor, beroende på dina behov, som alla är tillverkade av rostfritt stål. Inox 200 är konstruerad 
för tuffa miljöer där det ställs stränga krav på produktionsutrustning. Kaplingsklass är IP66 på lyftvagn för 
enkel rengöring och kan även användas i fuktiga utrymmen.

Inox 200 erbjuder en mängd olika verktyg, ben och hjul som finns i ett antal olika konfigurationer, beroende 
på uppgiften. INOX 200 är utvecklad tillsammans med de branscher som har stränga krav på renhet och 
hygien (IP66). Som exempel kan nämnas är läkemedels- och livsmedelsindustrin.
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Elektrisk lyftvagn rostfri

Artikel nr. Mast typ Kapacitet 
kg

Lyfthöjd 
mm

Totalhöjd 
mm

Lyfthastighet 
mm/sek

Batteri V/Ah Egenvikt 
kg

13412000L 200L 200 1228 1641 125 24/18 67
13412000M 200M 200 1598 1980 125 24/18 71
13412000H 200H 200 2028 2410 125 24/18 76

Inox 200 med kranarm Impact 200 med rullexpander

Till Impact 200 finns det olika tillval:
• Antistatiskt utförande, ESD
• Snabb utbytbara batterier
• Snabbfäste för verktygen
• Roteringsenhet för verktygen 360º
• Motvikter
• Lyftmanövrering i handtagen
• Fjärrmanöverdon - kabel
• 2 lyft- och sänkhastighet
• Större batteri

Den mobila lyftvagnen INOX 200 i rostfritt stål. INOX 
200 kan greppa, tippa och rotera föremål helt beroende 
på verktyg. Modellen kan utrustas med elektriska eller 
manuella verktyg, till exempel för att flytta och hantera 
rullar, fat eller lådor. Dessutom kan den enkelt styras 
med hjälp av fjärrmanöverdon via kabel. 

https://www.youtube.com/watch?v=rofTm4EX7-I
https://www.pmh.se/hovmand-lyftvagnar-rostfria-elektrisk-lyftvagn-inox-200-ip66


Lastbord i rostfritt eller 
aluminium

Pikbom, enkel Pikbom, dubbel

Gafflar fasta eller justerbara, 
finns även i rostfritt

Rullexpander för att lyfta 
och rotera rullen 90°

Kranarmar i rostfritt

INOX 200 lyftvagn finns med två olika ben typer:

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

Box ben med svivland framhjul 

Elektrisk lyftvagn rostfri

Nedan visas bilder på några av de verktyg som finns till Hovmands lyftvagnar

Drivet klämverktyg för tilt 
av fat/rullar

Drivet klämverktyg för 
vridning av fat/rullar

Drivet klämverktyg för 
vridning av fat/rullar

Box ben med fasta framhjul 
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