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PALLHANTERING

B l o m s  e r b j u d e r  ä v e n  s i n a  k u n d e r  s e r v i c e  o c h  u n d e r h å l l s a v t a l ,  
f ö r  a t t  k u n n a  g e  e n  m a x i m a l  t r y g g h e t  o c h  f u n k t i o n .  

V i  h a r  e g e n  s e r v i c e  o c h  m o n t e r i n g s p e r s o n a l .  

Gaffellyftvagn - Snabblyft 2300 kg

Gaffellyftvagn med automatiskt snabblyftsystem som lyfter pallen på
ett pumpslag. Denna mycket populära underhållsfria gaffellyftvagn
har en robust grundkonstruktion som ger en lång livslängd.
Utrustad med inbyggd överlastventil för överlastskydd, underhålls-
fria bussningar och lager (RS) samt skyddad/tätad hydraulpump.
Dubbla klätterhjul av nylon som skyddar gaffelhjul och pall. Styr-
hjul av gummi som standard. Lyfthastighet 25/10 mm/slag (Snabb-
lyft upptill 150 kg / normallyft över 150 kg). Lyftkapacitet 2300 kg.

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................2300 kg
Gaffelbredd: ........................................530 / 150
Gaffellängd: ................................900, 1150 mm
Tillval: ................................................Fotbroms

Art nr
Singelhjul nylon ..........................................SS-Q7712-(gaffellängd)
Singelhjul polyuretan ..................................SS-Q7713-(gaffellängd)
Tandem nylon ............................................SS-Q7714-(gaffellängd)
Tandem polyuretan......................................SS-Q7715-(gaffellängd)

Gaffellyftvagn - Lågprofil 2000 kg

Gaffelvagn ”lågprofil” är endast 55 mm hög, och används för han-
tering av extra låga pallar. Gafflar och chassi är förstärkta vilket
reducerar höjden. Klätterhjulen är ersatta med glidplattor.
Gaffelvagnarna är försedda med underhållsfria bussningar och 
RS gummitätade lager som standard. 
Polyuretanhjul endast. 
Lyftkapacitet 2000 kg.

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................2000 kg
Gaffelbredd: ........................................540 / 160
Gaffellängd: ................................900, 1150 mm

Art nr
Tandem polyuretan..................................SS-HPL20S-(gaffellängd)

Tekniska data
Kapacitet:..........................6615-1500=1500 kg,

6615-2000=2000 kg.
Övriga 2500 kg

Gaffelbredd: ..........................................540/160
Gaffellängd: 900, 1000, 1150, 1500, 2000 mm
Tillval: ................................................Fotbroms

Art nr Gaffellängder:
Singelhjul nylon 900, 1000, 1150 mm ....SS-6612-(gaffellängd)
Singelhjul polyuretan 1150 mm ....................................SS-6613-1150
Tandem nylon 900, 1150 mm ...............SS-6614-(gaffellängd)
Tandem polyuretan 900, 1150 mm ...............SS-6615-(gaffellängd)
Tandem polyuretan 1500 mm ....................................SS-6615-1500
Tandem polyuretan 2000 mm ....................................SS-6615-2000

Rostfria och lackerade 
gaffellyftvagnar,

höglyftare, staplare m.m.

Gaffellyftvagn 2500 kg - Heavy-Duty 

Gaffellyftvagn med normal lyftfunktion för lätt lyftning av tunga
laster. Denna högkvalitativa underhållsfria gaffellyftvagn har ett 
förstärkt och slitstarkt chassi för tuff och tung hantering. Utrustad
med inbyggd överlastventil för överlastskydd, underhållsfria buss-
ningar/lager (RS) och 13 smörjnipplar. Slutet hydraulsystem med
skyddad/tätad pump. Helgjutet pumphus. Detta ger en extra lång
livslängd. Dubbla klätterhjul av nylon som skyddar gaffelhjul och
pall. Lyfthastighet 7 mm/slag. Lyftkapacitet 2500 kg.

Skyddad högkvalitativ
pump, med lätt snabb-
-lyftpumpning.

Singel nylon.Tandem 
polyuretan.
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Gaffellyftvagn - Elektronisk Våg 2000 kg

Gaffelvagn med elektronisk våg för många applikationer. Stationär
och mobil vägning eller normala uppgifter för en gaffelvagn.
Tidsbesparande arbete, flexibel hantering och effektivitet i samma
gaffelvagn. Säker fixering av gafflarna och lastcellerna mot chassit.
Fyra (4) last celler ger en mycket noggran vägning av jämna och
ojämna laster. Utrustad med toppkvalitativ elektronisk våg, med
mikroprocessor och sensorer från Mettler-Toledo USA. Inkl. ladd-
ningsbara batterier, inbyggd laddare samt kablar för nät och laddare.
Allt monterat i en skyddad stålbox med en inspektionslucka.
Elektronisk display med stora siffror/bokstäver, automatisk avstäng-
ning av display, vägning in kilogram (kg) och pounds (lbs),
Net/Gross, Tara och andra funktioner. Vagnen har ett starkt och till-
förlitligt chassi, inbyggd överlastventil, underhållsfria bussningar
och lager (RS), säker kabeldragning och skyddad/tätad pump. Inga
klätterhjul ingår. Polyuretanhjul endast. Vägning noggranhet +/- 1
kg vid full last och upplösning 0,10 kg. Lyftkapacitet 2000 kg.

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................2000 kg
Gaffelbredd: ..........................................555 mm
Gaffellängd: ........................................1150 mm

Art nr
Tandem polyuretan ....................................................SS-HPW20S

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................1500 kg
Gaffelbredd: ..........................................520 mm
Gaffellängd: ........................................1150 mm

Semi-elektrisk Gåvagn 1500 kg

SE15S semi-elektrisk ”gåvagn” har manuell lyftning, långt handtag,
konstruktion med låg profil (H=620 mm) för bra sikt och säkert
användande. Den kräver mindre underhåll, vilket ger mycket för
pengarna. Gåvagnen har tre körhastigheter i båda riktningarna.
Elektrisk styrning med endast reläer - ingen elektronik. Stort batteri
80Ah/24V. Lyftkapacitet 1500 kg @ 600 mm.

Övriga data
Lastcentrum ......................................................................600 mm
Gaffelhöjd min / max ..................................................85-205 mm
Hjulbas ............................................................................1390 mm
Vändradie ........................................................................1650 mm
Körhastighet last / ej last ..........................................5,0 / 6,5 km/h
Lyfthastighet last / ej last ..................................................................
Sänkhastighet last / ej last
Drivhjul diameter ......................................................250 x 80 mm
Drivmotor / lyftmotor ................................................600 /  - (W)
Batteri......................................................................80 / 24 (Ah/V)
Laddare (inkluderat) ................................................15 / 24 (Ah/V)
Bakre dimensioner L2 x W ......................................635 x 660 mm
Yttre dimensioner L x H ......................................1785 x 1310 mm
Vikt + batteri................................................................223 + 73 kg

Art nr
........................................................................................SS-SE15S

Denna heavy-duty serie av drivna motorlyftvagnar/led-
truckar erbjuder följande fördelar:
A. Lätt och följsam hantering
B. Motorer med högt vridmoment
C. Största batteri som standard, 
D. Kompakt konstruktion med små dimensioner för

smala gångar och snäv hantering. 

Alla vagnar har samma multi-funktions handtag. Drivhjul,
transmission, styrsystem och elektriska komponenter från
Europeiska tillverkare. Detta betyder en säker och tillför-
litlig drift samt ett långt och bekymmersfritt användande.
Det ger även mera driftstimmar per laddning.

Motorlyftvagnar - Semi & Full-Elektrisk 1500 och 2000 kg
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Full-elektrisk gåvagn 2000 kg

TE20S full-elektrisk ”gåvagn” har elektrisk lyftning och långt 
handtag. Detta gör motorlyftvagnen lätt och följsam att använda. 
Den programmerbar styrning CURTIS 1207A gör att gåvagnen
fungerar säkert och enligt Dina krav, inkl. steglös hastighet.
Elektronisk styrning. Stort truckbatteri på 210Ah/24V.
Lyftkapacitet 2000 kg @ 600 mm.

Övriga data
Lastcentrum ......................................................................600 mm
Gaffelhöjd min / max ..................................................85-205 mm
Hjulbas ............................................................................1400 mm
Vändradie ........................................................................1595 mm
Körhastighet last / ej last ..........................................3,6 / 5,4 km/h
Lyfthastighet last / ej last............................................24 / 30 mm/s
Sänkhastighet last / ej last ..........................................15 / 45 mm/s
Drivhjul diameter ......................................................250 x 80 mm
Drivmotor / lyftmotor ..........................................1200 / 800 (W)
Batteri ..................................................................210 / 24 (Ah/V)
Laddare (inkluderat) ................................................30 / 24 (Ah/V)
Bakre dimensioner L2 x W ......................................650 x 690 mm
Yttre dimensioner L x H ......................................1776 x 1305 mm
Vikt + batteri ............................................................324 + 185 kg
Art nr ............................................................................SS-TE20S

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................2000 kg
Gaffelbredd: ..........................................530 mm
Gaffellängd: ........................................1150 mm

Full-Elektrisk åkplattform 2000 kg

TK20S full-elektrisk ”motorlyftvagn med fällbar åkplatta” har elek-
trisk lyftning och kort handtag. Detta gör trucken produktiv, flex-
ibel och effektiv. CURTIS motorstyrning 1207A vilken ger 30 pro-
gramerbara inställningar, mjuk och säker drift och steglös hastighet.
Stort truckbatteri med enkel påfyllning av vatten, 210Ah/24V
inkluderat. Lyftkapacitet är 2000 kg @ 600 mm.

Övriga data
Lastcentrum ......................................................................600 mm
Gaffelhöjd min / max ..................................................85-205 mm
Hjulbas ............................................................................1400 mm
Vändradie ..............................................................1595/1950 mm
Körhastighet last / ej last ..........................................3,6 / 5,4 km/h
Lyfthastighet last / ej last............................................24 / 30 mm/s
Sänkhastighet last / ej last ..........................................15 / 45 mm/s
Drivhjul diameter ......................................................250 x 80 mm
Drivmotor / lyftmotor ..........................................1200 / 800 (W)
Batteri ..................................................................210 / 24 (Ah/V)
Laddare (inkluderat) ................................................30 / 24 (Ah/V)
Bakre dimensioner L2 x W ......................................650 x 690 mm
Yttre dimensioner L x H ......................................1820 x 1310 mm
Vikt + batteri ............................................................328 + 185 kg
Art nr ............................................................................SS-TK20S

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................2000 kg
Gaffelbredd: ..........................................530 mm
Gaffellängd: ........................................1150 mm
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Höglyftande gaffellyftvagnar manuell & elektrisk/1000 kg
De höglyftande sax-gaffelvagnarna är 3-vagnar-i-1:
Gaffelvagn, arbets/positioneringsvagn och lyftningbord.
Dessa fördelar gör saxlyftarna mycket flexibla i många
typer av hantering. De används ofta som ett ergonomiskt
lyfthjälpmedel, därför att de sparar både rygg, nacke och
axlar när man arbetar med pallar eller i andra applikationer.
De manuella saxlyftarna har automatiskt snabblyftsystem
som lyfter pallen på ett pumpslag. Automatisk justering av

sänkningshastigheten för säker drift. Saxlyftarna har en
stark grundkonstruktion som ger en lång livslängd.
Utrustad med justerbara stabilisatorer fram/bak som akti-
veras vid 400 mm höjd, inbyggd överlastventil, underhålls-
fria bussningar och lager (RS). Slutet hydraulsystem med
skyddad och tätad pump. Ergonomiskt mjuk/varmt hand-
tag. Polyuretanhjul endast. Lyftkapacitet 1000 kg / lyft-
höjd är 800 mm.



Bloms erbjuder också manuella, semi och fullelektriska staplare med åkplattor m.m.
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Höglyftande gaffellyftvagn - Kompakt Snabblyft Manuell 

Denna kompakta lågprofils saxlyftare har en teleskopisk 2-stegs 
lyftcylinder som gör saxlyftaren mycket kompakt och smidig.
Automatisk snabblyftsystem upptill 150 kg last, ger dubbla 
hastigheten. Finns med 1150 mm och 1500 mm gaffellängd

Övrig data

Lyfthöjd min / max....................................................85 – 800 mm
Lyfthastighet ..................................................18 / 40 mm per slag
Vik........................................................................115 eller 135 kg

Art nr

Singel polyuretan ....................................................SS-S1000-1150
Singel polyuretan ....................................................SS-S1000-1500

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................1000 kg
Gaffelbredd: ..........................................520 mm
Gaffellängd: ..............................1150, 1500 mm

Höglyftande gaffellyftvagn - Snabblyft Manuell

Saxlyftare i världsklass när det gäller kvalité, prestanda och funktion.
Den har 1-stegs lyftcylinder och en kraftig hög överdel, detta gör
den mycket tillförlitlig. Det betyder mindre risk för läckage, bero-
ende på minskat packningsslitage. Automatisk snabblyftsystem upp-
till 250 kg last, ger dubbla hastigheten. Finns i manuell och elek-
trisk version.
Snabblyft 28 mm/slag, Singel Lyftcylinder, Heavy-Duty.

Övrig data
Lyfthöjd min / max....................................................85 – 800 mm
Lyfthastighet ..................................................12 / 28 mm per slag
Vikt ......................................................................................128 kg
Hjul................................................................................polyuretan

Art nr
Singel polyuretan ..........................................................SS-SM1056

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................1000 kg
Gaffelbredd: ..........................................560 mm
Gaffellängd: ........................................1190 mm

Höglyftande gaffellyftvagn - Elektrisk/Batteri 

Den elektriska saxlyftaren gör alla typer av hantering säker och lätt.
Batteriboxen är positionerad mellan saxenhet och lyftcylinder, som
gör saxlyftaren kompakt och lätt att använda. SE1056 har det stör-
sta batteri som standard (60Ah/12V), som ger många driftstimmar
per laddning. SE1056 har höga lyft- och sänkhastigheter. Den till-
förlitliga pump/motor-enheten är från HPI, Frankrike. Laddare
ingår. Saxlyftare i världsklass när det gäller kvalité, prestanda och
funktion. Den har 1-stegs lyftcylinder och en kraftig hög överdel.
Singel Lyftcylinder.

Övrig data
Lyfthöjd min / max....................................................85 – 800 mm
Lyfthastighet ....................................................42 / 73 mm per sek
Vikt ......................................................................................150 kg
Hjul................................................................................polyuretan
Batteri ....................................................................................60 Ah

Art nr
Singel polyuretan ..........................................................SS-SE1056

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................1000 kg
Gaffelbredd: ..........................................560 mm
Gaffellängd: ........................................1190 mm

Bloms erbjuder också manuella, semi och fullelektriska staplare med åkplattor m.m.
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Varmgalvaniserad gaffellyftvagn

Varmgalvaniserad gaffellyftvagn för miljöer där man behöver rost-
skydd men ej har hygienkrav. Lämplig till våta och tuffare miljöer.
Varmgalven har förmågan att läka smårepor, vilket gör den lämplig
som ett lågpris alternativ där korrosionskydd behövs. Försedd med:
överlastventil, underhållsfria bussningar lager (RS), skyddad och
tätad för lång livslängd. Nylonhjul endast.

Art nr 
Hjulmontering
Tandem i nylon............................................................SS-HPG20S

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................2000 kg
Gaffelbredd: ..........................................540 mm
Gaffellängd: ........................................1150 mm

Rostfri gaffellyftvagn

Rostfri gaffellyftvagn för miljöer där man behöver hålla ytan ren
som kan komma i direkt kontakt med varan, såsom ex.vis fisk och
kött. Pump, chassi, gafflar, handtag, dragstång, bussningar, lager
sprintar och bultar är tillverkade i rostfritt stål. Utrustad med över-
lastventil, underhållsfria bussningar/lager(RS), skyddad och tätad
hydraulik samt 13 st smörjnipplar för att säkerställa lång livslängd.
Lämplig för våta, salta och tuffa miljöer.

För ytterligare varianter och materialinformation kontakta Bloms

Art nr 
Hjulmontering
Tandem i nylon.............................................................SS-HPS20S

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................2500 kg
Gaffelbredd: ..................................520, 680 mm
Gaffellängd: ..810, 970, 1140, 1220, 1520 mm

Rostfri gaffellyftvagn

100% rostfri gaffellyftvagn. En vagn utvecklad ihop med fackfolk
där extra stora rengöringskrav erfordras. Vagnen är antingen öppen
eller helt försluten för att kunna tillgodose krav på effektiv rengö-
ring. Mycket lämplig till livs och läkemedels branschen. Rostfria
syrafasta gafflar och handtag, övrigt i rostfritt.

För ytterligare materialinformation kontakta Bloms.

Art nr 
(för komplett artikelnr på de olika varianterna kontakta Bloms)

Hjulmontering
Singel eller tandem i polyuretan eller nylon LG-GL2500RF-PLUS

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................1600 kg
Gaffelbredd: ..................................520, 680 mm
Gaffellängd:............810, 915, 970, 1066, 1140, 
1220, 1520 mm

Rostfri självgående gaffellyftvagn

En kompakt självgående pallyftare där hygienkraven är viktiga.
Gaffelkonsolen är i syrafast utförande. Axlar, skruva och batterilåda
är i rostfritt utförande (AISI 303/304). Smörjmedlet är livs och 
läkemedels godkänt För ytterligare information om materialutfö-
rande kontakta Bloms. Maskinen är mycket rengöringsvänlig men
då batterilåda, drivenhet och handtag ej är 100 % tätt, avrådes ifrån
direkt avspolning. 
Mycket lämplig till livs och läkemedelsbranschen.

Art nr
(för komplett artikelnr på de olika varianterna kontakta Bloms)

Hjulmontering: 
Drivhjul i vulkollan, övriga hjul i vit nylon ......LG-SGL1600V RF

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................1000 kg
Gaffelbredd: ..........................................560 mm
Gaffellängd: ........................................1190 mm

Bloms har egen service och underhållspersonal för att kunna erbjuda ett bekymmersfritt användande. 
Vi kan också erbjuda service och underhålls avtal för att utrustningen skall fungera klanderfritt.

KORRISIONSSKYDDADE VAGNAR FÖR FUKTIG MILJÖ
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Rostfri höglyftande gaffelvagn

Gaffellyftvagn med varmgalvade saxben, handtag och syrafast gaffel-
schassi, för miljöer där ytan kan komma i kontakt med varan, såsom
livs och läkemedel. Pumpen har 2 lyfthastigheter, quicklift och 
vanlig lyfthastighet. Quickliften används när pallen är tom eller har
lättare last. Vid tyngre last skiftar man själv över till vanlig hastighet 

Art nr
Hjulmontering: Singel i nylon eller polyuretan
....................................................................LG-HL-RF-540/1140
....................................................................LG-HL-RF-680/1140
....................................................................LG-HL-RF-540/1520
....................................................................LG-HL-RF-680/1520

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................1000 kg
Lyfthöjd:................................................800 mm
Gaffelbredd: ..................................540, 680 mm
Gaffellängd: ..............................1140, 1520 mm

Rostfri höglyftande gaffelvagn - PLUS

Rostfri vagn med alla delarna utom pumpen i rostfritt material och
gafflar av syrafast stål. Pumphus i gulkromatisering. Vagnen är
utvecklad ihop med livs och läkemedelsbraschen för att få en gaffel-
vagn som passar de högsta hygeinkraven. Konstruktionen är anting-
en helt öppen eller också helt sluten, för bästa möjliga åtkomst vid
regöring. Vagnen är försedd med quicklift och vanlig lyfthastighet.
Vid lätta laster används quickliften och vid tunga laster skiftar man
själv över till vanlig hastighet.

För ytterligare information om gaffelvagnar, material och utföran-
den kontakta Bloms.

Art nr
Hjulmontering: Singel i nylon ....................LG-HL-RF-PLUS-540
Hjulmontering: Singel i nylon ....................LG-HL-RF-PLUS-680

Tekniska data

Kapacitet: ..............................................1000 kg
Lyfthöjd:................................................800 mm
Gaffelbredd: ..................................540, 680 mm
Gaffellängd: ........................................1140 mm

Elektrisk rostfri höglyftande gaffelvagn plus 

Elektriskt höj och sänkbar höglyftande gaffelvagn. Gaffellyftvagn
med saxben, handtag, batteribox i rostfritt stål och gummitätade
lager i hjulen. Syrafast gaffelschassi för miljöer där ytan kan komma
i kontakt med varan, såsom livs och läkemedel. Pumpcylindern är
gulkromatiserad och motor el och övriga komponenter är helt
inbyggt i en vattentät box för att klara av en ordentlig rengöring.

Gaffellyftvagnen levereras med laddare.

Art nr

Hjulmontering: Singel i nylon ..................LG-EHL-RF-PLUS-540
Hjulmontering: Singel i nylon ..................LG-EHL-RF-PLUS-680

Tekniska data

Kapacitet: ..............................................1000 kg
Lyfthöjd:................................................800 mm
Gaffelbredd: ..................................540, 680 mm
Gaffellängd: ..............................1140, 1520 mm
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Elektrisk rostfri höglyftande gaffelvagn

Elektriskt höj och sänkbar höglyftande gaffelvagn. Gaffelvagn med
varmgalvade saxben, handtag, batteribox och gummitätade lager i
hjulen. Syrafast gaffelschassi för miljöer där ytan kan komma i kon-
takt med varan, såsom livs och läkemedel. Pumpcylindern är gul-
kromatiserad för att bättre stå emot saltvatten och syror än vad van-
lig elförzinkning gör. Levereras med laddare.

Art nr

Hjulmontering: Singel i nylon eller polyuretan ....LG-EHL-RF-540
Hjulmontering: Singel i nylon eller polyuretan ....LG-EHL-RF-680

Tekniska data

Kapacitet: ..............................................1000 kg
Lyfthöjd:................................................800 mm
Gaffelbredd: ..................................540, 680 mm
Gaffellängd: ..............................1140, 1520 mm
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Produktmärkning

Manuell rostfri

En staplare försedd med quicklift för ett effektivt handhavande.
Mycket lämplig för lätt last och höga lyft. Quickliften lämplig upp
till 200 kg, därefter skiftar man över manuellt till normallyft.
Gaffelkonsol, mastschassi och handtag samt axlar, skruvar, skivor
och fotskydd i rostfritt stål. Pumpschassi, broms och hjulgavlar 
er gulkromatiserat för bästa skyddoch alla lager är gummitätade.
En mycket lämplig staplare där krav på rengöring behövs.

Art nr
Singelhjul i Lyfthöjd 
nylon 1200 mm ...............................LG-HS-RF-1200-NY
polyuretan 1200 mm ...............................LG-HS-RF-1200-PO
nylon 1400 mm ...............................LG-HS-RF-1400-NY
polyuretan 1400 mm ...............................LG-HS-RF-1400-PO
nylon 1600 mm ...............................LG-HS-RF-1600-NY
polyuretan 1600 mm ...............................LG-HS-RF-1600-PO

Tekniska data
Kapacitet:..............................................1000 kg
Lyfthöjd:........................1200, 1400, 1600 mm
Gaffelbredd: .........................................560 mm
Gaffellängd:........................................1150 mm

Elektrisk rostfri staplare

En staplare utvecklad ihop med livsmedelsbranschen för att göra
den så rengöringsvänlig som möjligt. Mycket lämplig för tung 
last, höga och många lyft. Gaffelkonsol, mastschassi och handtag
samt axlar, skruvar, skivor och fotskydd i rostfritt stål. Pumpschassi,
broms och hjulgavlar er gulkromatiserat för bästa skydd och alla
lager är gummitätade. En mycket lämplig staplare där krav på 
rengöring behövs. Batterilådan är inte 100 % tät därför avrådes 
ifrån rengöring med direkt spolning.

För ytterligare information kontakta Bloms.

Art nr
Singelhjul i Lyfthöjd
nylon 1200 mm .............................LG-EHS-RF-1200-NY
polyuretan 1200 mm ............................LG-EHS-RF-1200-PO
nylon 1400 mm .............................LG-EHS-RF-1400-NY
polyuretan 1400 mm .............................LG-EHS-RF-1400-PO
nylon 1600 mm .............................LG-EHS-RF-1600-NY
polyuretan 1600 mm .............................LG-EHS-RF-1600-PO

Tekniska data
Kapacitet: ..............................................1000 kg
Lyfthöjd: ........................1200, 1400, 1600 mm
Gaffelbredd: ..........................................560 mm
Gaffellängd: ........................................1150 mm

Explosionsskyddade produkter.

Dessa rostfria manuella gaffellyftvagnar, sax-
lyft-vagnar och staplare är tillverkade i ett spe-
ciellt ex-utförande godkända för användning i
explosiva miljöer. Dessa produkterna och dess
säkerhets-system är tillverkade enligt överen-
stämmelse med direktiv nr. 94/9/EF (ATEX
100 a) och enligt standarden EN-1755 vilket
är ett krav. Vagnarna är placerade i grupp II
och godkända för områden med beteckningen
zon 1och temperaturklass T4. Det vill säga
områden där man kan räkna med att det till-
fälligtvis kan uppstå en explosiv miljö p.g.a.
farlig gas, ånga, dimma eller damm/luftbland-
ning. Godkännandet gäller dock ej för
användning i gruvor. 
Kontakta Bloms för mer information om de olika
utförandena.

Rostfri ex-klassad gaffelvagn

Gaffelbredd: .........................................520, 680 mm
Gaffellängd: ..........810, 970, 1140, 1220, 1520 mm
Hjulmontering: .........Polyuretan, nylon och gummi

Art nr, Hjulmontering: minst ett testat antistatiskt
hjul av vulkollan ........................LG-GL2500RF-EX

Rostfri ex-klassad staplare

Gaffelbredd:.........................................560, 680 mm
Gaffellängd:...............................600, 800, 1150 mm
Lyfthöjd: ...............................1200, 1400, 1600 mm
Hjulmontering: ........Polyuretan, nylon och gummi

Art nr, Hjulmontering: minst ett testat antistatiskt
hjul av vulkollan .........................LG-HS1000RF-EX

Rostfri ex-klassad saxlyftvagn

Gaffelbredd:.........................................540, 680 mm
Gaffellängd:.....................................1140, 1520 mm
Hjulmontering: ........Polyuretan, nylon och gummi

Art nr, Hjulmontering: minst ett testat antistatiskt
hjul av vulkollan .........................LG-HL10/3RF-EX

Zon indelning
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PALLVINKLING

Pallvinklare halvpall, 500 kg.

En mycket smidig och utrymmesbesparande pallvinklare som 
möjliggör att man kan ha en pallvinklare på varje sida väldigt nära
sig, utan att avståndet förändras nämnvärt vid full uppvinkling.
Mycket smidig vid urplockning - hanteringsmoment på arbets-
bord/maskin och återpackning i pall utan att behöva sträcka sig.
Elektrisk vinkling 220 volt, med knapp att placeras där man vill 
ha den. Justerbar mellan en och två pallkragar, samma urplock-
ningshöjd. Andra alternativ offereras. Tekniska data

Lyftkapacitet: ..........................................500 kg
Mått: ....................Bredd 980, längd 1020 mm
Höjd stativ: ..............................878 – 1130 mm
Plock höjd: ................................860 -1110 mm
Mått förändring: ...50 mm vid max uppvinkling
Antal pallkragar:....................1 alt. 2 pallkragar
Max upp vinkling: ........................................55°
Låsning av pall vid uppvinkling:.....Automatiskt

Pallvinklare helpall 500 kg

En mycket smidig och utrymmesbesparande pallvinklare som 
möjliggör en ergonomisk arbetsplats där man kan ha en pallvinklare
på varje sida väldigt nära sig, utan att avståndet förändras nämnvärt.
Mycket smidig vid i och urplockning av helpall. Man behöver inte
sträcka sig. Se exempelbilder. Elektrisk vinkling 220 volt, med
knapp att placeras där man vill ha den. Justerbar mellan en och 
två pallkragar, samma urplockningshöjd för båda. Andra alternativ
offereras. 

Tiltar för lyftbord, stativ och golvmontage.

Bloms erbjuder här ett nytt komplett tiltprogram med många olika
tiltkombinationer. Enkla och bra möjligheter att vinkla upp pallar,
korgar och pappkartonger mm för att få en mer ergonomiskt
anpassad arbetsplats. Passar även att montera på lyftbord för att få
möjlighet att höja korgen etc till rätt arbetshöjd. Vid montering på
lyftbord körs hydrauliken gemensamt för tilt och bord. Golvmon-
terade tiltar har eget benstativ och inbyggt hydraulaggregat. 
Se bilderna nedan på golv respektive lyftbordsmontering.

Art nr 
Halvpallsvinkling ..BL-5288-100E

Tekniska data
Lyftkapacitet: .........................................500 kg
Mått: ....................Bredd 1020, längd 1580 mm
Höjd stativ:.............................878 – 1130 mm
Plock höjd: ...............................860 -1110 mm
Mått förändring:..50 mm vid max uppvinkling
Antal pallkragar: ..................1 alt. 2 pallkragar
Max upp vinkling: .......................................55°
Låsning av pall vid uppvinkling: ...Automatiskt

Tekniska data, kombinationsval:
Enkelverkande hydraulik: ............45° Tiltvinkel
Dubbelverkande hydraulik:..........90° Tiltvinkel
Vridmoment: .......................................6,5 kNm
Skivlängd:...........................................1300 mm
Skivbredd: ............................................800 mm
Rasskydd:....................................230 mm ingår
Tiltriktning: ...................Över kort alt långsida
Motor: .................................................0.75 kW
Säkerhetsnorm: .....................................EN1570
Rasskydd:..........................Ingår 230 mm högt.
Vikt: .......................................................165 kg

Art nr 
Helpallsvinkling ....BL-5288-200E

Modell L x B Tilt Hydraulik Tiltning Utförande  Art.nr.
mm vinkel över

EDLF 65 1300 x 800 90° Dubbelv 800 sid Golvm. EL-36085
ESLF 65 800 x 1300 45° Enkelv. 1300 sid Golvm. EL-36076

Fler varianter på tiltning kontakta bloms för mer information.
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Armlyft med tilt, U-formad bordsskiva, 1500 alt. 3000 kg.

En tilt och lyft som ger en bättre arbetsställning vid i och urplockning 
av gods. Lyften lyfter fram godset samtidigt som man kan vinkla den för 
en mer ergonomisk och riktig arbetsställning. En armlyft som lyfter godset
med parallellgående armar som också ger tiltfunktion +5° till -45°. 
Artikel ALT U, UE samt ALT GB har en U-formad bordsskiva som tar 
pallar och vagnar direkt på golvet ifrån en gaffelvagn. Lyften uppfyller 
EN 1570 kraven, och är försedd med klämskydd. Armlyften skall fixeras 
i golv med bultförband eller liknande.

Tekniska data
Lyftkapacitet:.................1500, 3000 kg
Lägsta höjd: .................1500 kg, 6 mm
....................................3000 kg, 8 mm
Lyftrörelse:...............................820 mm
Mått förändring: .......440 mm vid max 
.........................................uppvinkling
Max upp vinkling: .............+5° till -40°
Hydraulaggregat: ........Fristående i låda
Lyfttid: ........................1500 kg, 16 sek
...................................3000 kg, 24 sek
Motor:.....................................0,75 Kw

Modell Längd A Längd B Bredd C Bredd D Vikt/emb Art nr

ALT 1500U 1380 mm 1200 mm 1510 mm 1050 mm 410 kg EL-34010
ALT 1500UE 1380 mm 1200 mm 1310 mm 850 mm 390 kg EL-34085
ALT 1500GB 1380 mm 1200 mm 1730 mm 1270 mm 440 kg EL-34240
ALT 3000U 1390 mm 1210 mm 1610 mm 1050 mm 535 kg EL-22067
ALT 3000UE 1390 mm 1210 mm 1410 mm 850 mm 510 kg EL-22068
ALT 3000GB 1390 mm 1210 mm 1830 mm 1270 mm 680 kg EL-22022

Mått förklaringar se bilderna nedanför nästa armlyft.

Armlyft med tilt, plan bordsskiva, 750, 1500 alt. 3000 kg.

Lyften lyfter fram godset samtidigt som man kan vinkla den för en mer
ergonomisk och riktig arbetsställning. En tilt och lyft som ger en bättre
arbetsställning vid i och urplockning av gods. En armlyft som lyfter godset
med parallellgående armar som också ger tiltfunktion +5° till -45°. Artikel
ALT och ART har en plan bordsskiva. Pallar och vagnar lyfts direkt på med
staplare etc. Lyften uppfyller EN 1570 kraven, och är försedd med kläm-
skydd. Armlyften skall fixeras i golv med bultförband eller liknande.
Skillnaden mellan ALT och ART är att den senare vinklas över långsidan.

Modell Längd A Längd B Bredd C Vikt/emb Art nr

ALT 750 1300 mm 1245 mm 800 mm 300 kg EL-22035
ALT 1500 1300 1245 800 355 EL-34031
ALT 3000 1360 1200 1270 500 EL-35177
ART 750 1000 945 1200 270 EL-34542
ART 1500 1000 945 1200 320 EL-22023
ART 1500GV 1000 945 1200 355 EL-22113
ART 3000 1100 945 1200 460 EL-22024

Måttförklaringar se nedan.

ALT 750 ALT 3000 ALT 3000 GB

Tekniska data
Lyftkapacitet: .........750, 1500, 3000 kg
Lägsta höjd: ..............................235 mm
Lyftrörelse:........................ALT 820 mm
........................................ART 565 mm
Mått förändring vid max tilt:
.........................................ALT 440 mm
........................................ART 300 mm
Max upp vinkling: ..............+5° till -40°
Hydraulaggregat: .........Fristående i låda
Lyfttid: ...........................750 kg, 18 sek
.....................................1500 kg, 16 sek
.....................................3000 kg. 24 sek
Motor: ......................................0,75 Kw

ALT = 440 mm
ART = 300 mm
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Pallyftare flyttbar/stationär med tilt 40° 1000 kg.

Pallyftare för hantering av tungt gods till önskad arbetshöjd upp till 1100
mm med mycket god åtkomlighet. En pall placeras direkt på pallyftaren
med pallvagn eller truck. Kan flyttas med transportvagn för TSL, TSLN, 
se artikel transportvagn nedan.
Modell Lägsta Längd Bredd Lyfttid Vikt kg Art.nr

höjd mm mm mm sek kW inkl emb.
TSL 1002 70 1190 850 13 0,75 250 EL-33280
TSL 1502 80 1250 850 32 0,75 465 EL-34850
TSE 1002 10 1250 1040 13 0,75 275 EL-33325
Med tilt.
TSLN 1002 70 1250 850 13 0,75 275 EL-35165
Transportvagn till ovanstående ........................................................EL-32735

Tekniska data
Lyftkapacitet:.............................1000 kg 
...................................(1502 : 1500 kg)
Lyftrörelse: ................................900 mm

Hydraulisk tiltning (gäller endast TSLN
1002) 40° vänster respektive höger.

Påbyggnadssats med justerbara gafflar och tilt 45, 60 alt. 180°
till pallyftare (för montering på bla nedanstående pallyftare). 
Max 700 kg.

Bloms påbyggnadssats till staplare gör det enkelt att stapla, transportera,
fylla och tömma lådor, pallar respektive korgar. Sidogafflarna kan vid 
lyfthöjder mellan 250 och 900 mm vrida runt korgen 180° åt båda hållen,
vilket underlättar tömning och ger användaren en bättre arbetsställning när
boxar och korgar skall tömmas manuellt. 
En säkerhetskontakt gör att vridfunktionen ej kan användas när gafflarna är
över 900 mm alternativt under 250 mm över golv, mätt vid horisontalläge
på gafflarna. Samtidigt går den ej höja över 900 mm med vinklade gafflar.
En annan finess är fjärrstyrningen, som styr tippningen, den kan man ta
med sig och sköta tippningen oavsett var man står. För att kunna sänka
under 250 mm är staplarens handtag tvunget att vara lutat i körställning,
som extra säkerhet mot klämning.

Art nr
Sidotilt gafflar bredd 560 mm ................................................LG-STG-560 
Sidotilt gafflar bredd 680 mm ................................................LG-STG-680 
Sidostöd ......................................................................................LG-SSTG
Sidostöd med spännanordning ............................................LG-SSTG-SPÄ
Tiltsatsen passar på flera varianter av staplare bla. LG-LF, LG- ELF osv. 
(OBS dessa finns med längre bak i katalogen under övrig hantering), 
kontakta Bloms för mer information om denna serie gaffelvagnar. 

Tekniska data
Lyftkapacitet:.............................1000 kg
Lyfthöjd: ...................................285 mm
Gaffellängd: ..............................800 mm
Gaffelbredd:..............................560 mm
Totalhöjd max:..........................950 mm
Totalhöjd min: ..........................750 mm
Gaffelhöjd min: ..........................85 mm
Tyngdpunktsavstånd:........Max 400 mm
Tyngdp.avst uppfälld: ......Max 420, min
.................................................200 mm
Hjul: ..........................Polyuretan singel

Elektriskt lyft och tilt.

Elektrisk lyft och sänkfunktion inbyggt
i handtaget, och tilt funktionen styrs
med fjärrstyrning. Fjärrstyrningen gör
att man kan styra tiltfunktionen under
tiden man fyller respektive tömmer
pallen/boxen etc.

Manuell lyft och tilt.
Den manuella tilten har inbyggd
quicklift till både lyften och tilten.

Rostfri lyft tilt.

Den rostfria tilten är en korrisionsbe-
ständig lösning till att lyfta och tilta
boxar, korgar och pallar upp till en
ergonomisk höjd och vinkel. Denna
produkt är lämplig till livsmedel och
andra som kräver en produkt som tål
en fuktig arbetsmiljö. För mer informa-
tion kontakta Bloms.

Gaffelvagnstilt, 1000 kg.

Tilten är en hydraulisk palltilt som lyf-
ter, transporterar och tiltar upp pallar
och boxar mm. Tilten är konstruerad
utifrån önskemålet att få en ergono-
miskt riktig arbetsställning. Detta gäller
såväl stående som sittande arbete, då
gafflarna kan tiltas upp 90° och arbets-
höjden kan varieras mellan 750 - 950
mm. Då handtaget kan vridas undan så
är det fritt att komma åt godset. Lyften
har fotskydd och fotbroms.

Artikel nr
Lackerad manuell tilt ...........................................................LG-LT1000M
Lackerad elektrisk tilt..........................................................LG-LT1000TE
Rostfri manuell tilt.........................................................LG-LT1000M-RF
Rostfri elektrisk tilt .........................................................LG-LT1000E-RF

f ö r  a r b e t s p l a t s f ö r s l a g  r i n g  B l o m s  0 3 3  -  1 5  7 0  7 5

Tekniska data
Lyftkapacitet: ..700 kg då tyngdpunkten
ligger 200-400 mm över gafflarna
Lyftrörelse:....................Beror på staplare
Elektrisk tiltning: ......180° vänster/höger
Motor:..........................................0.2 kW
Drift: ...........................50 % 10 min/tim 
................................(ej kontinuerlig drift)
Vinklingstid 0-180°: ......................32 sek
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ÖVRIG HANTERING

Påbyggnadssatserna till LG-staplarna (LG-staplare finns
efter påbyggnadssatserna) tillsammans med ett quick-
skift system tillåter dig att enkelt byta från olika sorters
gafflar till kranarm, fatvändare, pikbom, plattform mm.
på ett mycket enkelt sätt. En staplare kan hantera en
mängd olika tillbehör vilket gör flexibiliteten nästan

oändlig. Man kan välja olika chassi på staplaren från
normalt till bredspårigt, olika gafflar, manuellt eller eld-
rivet, standard eller kundanpassat. Dessa olika tillbehör
gör att man på ett ergonomiskt sätt kan hantera en
mängd olika tunga produkter. Påbyggnadssatserna passar
bara på LG-staplarna.

Mekanisk Fatgripare för montering på Truckar

Fatgriparen är gjord för gaffeltruckar. Den lyfter 210
liters stålfat enkelt och snabbt, utan hydrauliska eller
elektriska anslutningar. Fatgriparen monteras dirket på
gafflarna och låses fast med ett skruvförband. Denna
tungvikts stålkonstruktion är säker och tillförlitlig.
Man lyfter, transporterar och tömmer faten utan att
lämna trucken. 
Kapacitet SS- DG10 är 470 kg.

Art nr
Fatlyft enkel...............................................SS-DG10

Plasttunnevändare för montering på staplare.
Kan monteras på alla LG-lyftvagnar som har justerbara
gafflar. Plasttunnevändaren är försedd med stöttor för
att hålla tunnorna på plats vid tömning etc. Utformas
efter typ av tunna.
Art nr
Grundbeställningsnr, övriga önskemål kommer som
tilläggsnr.  
Manuell: ....................................................LG-SP1000
Elektrisk: ................................................LG-SP1000E

Fatvändare för montering på staplare.
Kan monteras på alla LG-lyftvagnar som har justerbara
gafflar. Fatvändaren passar standardfat och går att veva
eller vrida runt elektriskt 360° för enkel tömning vänd-
ning etc. Går att kundanpassa.
Art nr
Grundbeställningsnr, övriga önskemål kommer som
tilläggsnr
Manuell: ....................................................LG-SP2000
Elektrisk: ................................................LG-SP2000E

Fat och rull gafflar för montering på staplare.
Kan monteras på alla LG-lyftvagnar som har justerbara
gafflar. Fatgafflarna passar olika typer av fat men också
för olika typer av rullar etc.

Art nr
Grundbeställningsnr, övriga önskemål kommer som
tilläggsnr....................................................LG-SP3000

Kranarm för montering på staplare.
Kan monteras på alla LG-lyftvagnar som har justerbara
gafflar. Kranarmen gör att man kan använda lyftvagnen
som lyftkran och samtidigt transportera godset dit man
vill på ett enkelt och ergonomiskt sätt. Exempelvis lyft
av maskindelar, verktyg till maskiner m.m. Försedd
med en kedja och en krok.

Art nr
Grundbeställningsnr, övriga önskemål kommer som
tilläggsnr....................................................LG-SP4000

w w w . b l o m s . c o m

Påbyggnadssatser till staplare

Tekniska data:
Kapacitet:
Beror på typ och utfö-
rande på plasttunnan.
Normalt 250 kg.
Vridvinkel:
360°.
Finns att få med manuell
eller elektrisk vridning

Tekniska data:
Kapacitet: 
250 kg
Vridvinkel: 
360°
Finns att få med manuell
eller elektrisk vridning.

Tekniska data:
Lyftkapacitet:
500 kg
Tyngdpunktsavstånd:
660 mm

Tekniska data:
Lyftkapacitet:
350 kg
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Övriga tillbehör att komplettera vagnarna med tex: Automatisk positioneringsutrustning, fjärrstyrning,
momentanstopp olika batterier och mycket mer, kontakta Bloms för mer information. 

Plattform/avlastningsyta mm för montering på staplare.
Kan monteras på alla LG-lyftvagnar som har justerbara gafflar. Påbyggnationen till gafflarna
kan användas för en mängd olika ändamål.

Tekniska dat: 
Lyftkapacitet: ..................................................1000 kg

Art nr
Grundbeställningsnr, övriga önskemål kommer som tilläggsnr ...................... LG-SP5000

Pikbom för montering på staplare.
Kan monteras på alla LG-lyftvagnar som har justerbara gafflar. Pikbommen är för tyngre
rullar, balar mm där man på ett enkelt sätt måste kunna lyfta, flytta och transportera.

Tekniska data:
Lyftkapacitet: .............................................25-1000 kg beroende på axeldiameter och längd
Diameter: ....................................................25-75 mm
Längd:...................................................500-1800 mm

Art nr
Grundbeställningsnr, övriga önskemål kommer som tilläggsnr ...................... LG-SP6000

Manuell staplare LG-LF
En manuell staplare som är konstruerad för att få ergonomi i handhavandet av vagnen.
Handtag och gripstången är utformade med ergonomiskt riktiga gripvinklar. Alla funktio-
ner är placerade i handtaget för enkelt användande. Manuell skiftning mellan quicklift och
normallyft samt sänkning och neutralläge. Vid neutralläge kan handtaget användas som
skjuthandtag. Kort bygglängd och liten svängradie med tvångsstyrda hjul möjliggör körning
på trånga ytor. Säkerhet med parkeringsbromsen vid gripstången för lätt åtkomlighet.
Denna vagn går att få i en mängd olika utföranden, och med många olika tillbehör ifall
man beställer med snabbfäste.
För övrig information se tekniska data nedan.

Art nr
Grundbeställningsnr + lyfthöjd/gaffellängd LG-LF-............./...............

Elektrisk staplare LG-ELF
En lyft för tyngre laster med många höga lyft, och ett enkelt handhavande. Vagnen är kon-
struerad för servicevänlighet med batteriet lätt åtkomligt över pumpen. Försedd med batte-
riindikering som visar batteriets tillstånd. Noggrann körning med exakta stopp vid körning
både uppåt och neråt. 
För övrig information se tekniska data nedan.

Art nr
Grundbeställningsnr + lyfthöjd/gaffellängd        LG-ELF-............./...............

Staplare till ovanstående påbyggnationer
För ytterligare varianter av staplare m.m. kontakta Bloms.
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Tekniska data LG-LF och LG-ELF 
Lyftkapacitet: Beroende på gaffellängder och lyfthöjder. Kontakta Bloms för information.

Övriga data
Lyftkapacitet: LG-LF: 1000 kg. LG-ELF: 1000/1200 kg.
Lyfthöjd: Manuell: 1200, 1400, 1600, 2050 och 2450 mm

Elektrisk: 1200, 1400, 1600, 2050, 2450, 2850 och 3300 mm
Gaffellängd: Manuell: 600, 800, 1150 och 1520 mm

Elektrisk: 600, 800, 1150, och 1520 mm
Minihöjd: 90 mm
Svängradie för hjul: 180°
Lyfthastigheter m/u last: Manuell: normalt/quick 15/46 mm per pumpning
Elektrisk: 0,05/0,07 m/sek
Sänkhastighet m/u last:
Manuellt: 0,12/0,12 m/sek
Elektrisk: 0,08/0,08 m/sek
Vikter: Beroende på utförande
För ytterligare information om olika utföranden och tillbehör kontakta Bloms.

f ö r  a r b e t s p l a t s f ö r s l a g  r i n g  B l o m s  0 3 3  -  1 5  7 0  7 5
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FSDC 
En vändare av-
sedd att lastas 
i golvnivå med
ex.vis gaffelvagn.
En mycket enkel
och bra maskin
för bl.a vändning
och byte av pall.

RR Mark II
För små buntar av ex.vis papper.

Pallstaplare/förvaring
För enkel och ergonomisk för-
varing av pallar till ett minimum 
av utrymme.

DD 1.25. Kompakt lätt maskin
med 180° vändning, upp till 
1250 kg last.

Kundanpassade, för att passa i automatiska linjer osv. 

VÄNDARE/RESARE
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Ett hjälpmedel mycket lämpligt för ex.vis säckhantering, där
man behöver byta ifrån tex trä pall till hygien pall. Vändarna är
tillverkade för att åstadkomma en bättre hantering av säckarna
samtidigt som man får en mycket bättre arbetsmiljö, ökar pro-
duktiviteten och sparar både arbetstid och personal. Man
behöver ej manuellt lyfta ner säckarna/kartongerna ifrån pallen

vid ex.vis byte av pall eller byte av trasiga säckar i botten.
Maskinerna är mycket användbara även för hantering och upp-
/ner vinkling av en mängd andra produkter än säckar, ex.vis att
resa/lägga stål/pappersrullar, vända wellark, tippa kartonger och
mycket mer. 25 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning
av pallvändare. Oavsett Ert behov, har vi pallvändaren.

90° tippare
Denna version är kundanpassad.

FS Den mångsidiga pallvändaren.

RR Mark I
Lämplig för mycket tunga laster.

w w w . b l o m s . c o m

Passar säckar, kartonger, wellark, stålrullar och mycket mer.
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SAX LYFTBORD

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Modell Kapacitet Lyftrörelse Lägsta höjd Längd Bredd Lyfttid kW Vikt kg Art nr

kg mm mm mm mm sek inkl. emb. ____________________________________________________________________________________________________________________________

TR 500 500 600 160 900 600 12 0,37 110 EL-32950 
TR 1001 1000 600 160 900 700 23 0,37 130 EL-33930 
CL 1001** 1000 820 180 1200 800 15/26 0,75 160 EL-36045
TL 1000 1000 820 180 1300 700 15 0,75 171 EL-34964 
TL 1000B 1000 820 180 1300 800 15 0,75 190 EL-32920
TL 1000XB 1000 820 180 1300 1000 15 0,75 210 EL-32925
TL 1000SS 1000 820 350 1300 800 48 0,37 220 EL-33830
TL 2000 2000 820 200 1300 800 17 1,5 237 EL-22010
TL 2000B 2000 820 200 1300 1000 17 1,5 249 EL-22011
TL 3000 3000 820 250 1300 800 26 1,5 300 EL-33560
CB 1500** 1500 820 200 1500 1000 26/26 0,75 262 EL-35634
TM 1002 1000 820 180 2000 700 15 0,75 205 EL-35184
TM 1002R*** 1000 820 255 2000 700 15 0,75 205 EL-34390
Låsning av rullar i rullbanan med luftbroms för TM1002R 30 3 840 EL-82405
TM 1500 1500 1100 230 1700 1000 17 1,5 311 EL-22012 
TM 1500B 1500 1100 230 1700 1200 17 1,5 337 EL-22019 
TM 3000 3000 1100 250 1700 900 27 1,5 386 EL-33180 
TM 6000* 6000 1100 300 1700 900 32 3,0 550 EL-33810 
TA 1000 1000 1300 200 2000 800 16 1,5 300 EL-33335 
TA 2000 2000 1300 230 2000 900 30 1,5 450 EL-34230 
TA 4000 4000 1300 350 2000 1200 27 3,0 650 EL-33860 
TA 10000* 10000 1100 600 2000 1100 40 4,0 2000 EL-33240 
TS 2000 2000 1500 250 2200 1200 27 1,5 524 EL-33720 
TS 2000B 2000 1500 250 2200 1500 27 1,5 580 EL-33725 
TS 4000 4000 1500 350 2200 1200 27 3,0 700 EL-33430 
TS 4000B 4000 1500 350 2200 1500 27 3,0 770 EL-33440 
TT 3000 3000 1700 300 2500 1300 27 3,0 705 EL-32662 
TT 6000 6000 1600 450 2500 1300 40 3,0 1190 EL-33460 
TT 10000* 10000 1500 600 2500 1300 55 4,0 1550 EL-33070 
TP 3000 3000 2000 400 3100 1500 38 3,0 1160 EL-31675 
TP 6000 6000 2000 500 3000 1500 55 3,0 1375 EL-33400 
TV 10000* 10000 2 200 700 3600 1500 72 4,0 2900 EL-33200 
TF 3000 3000 3600 500 5000 2000 60 4,0 2300 EL-34090

Lyftborden kan utrustas med en mängd olika tillbehör såsom pall och hjulunderreden, svängbara skivor 
(runda och rektangulära) avrullningsstopp. 

Enkelsaxbord
Våra mest använda bord inom industrin. 

Kan placeras både inne och utomhus, monterade i grop eller på golvet. Alla bord uppfyller EN 1570 normen.

Kajlyftbord
Kajlyftborden utrustas med förstärkta bordsskivor i tårplåt och
har sex mekaniska stopp i bottenläge för att klara överkörning
av lastbil i nedkört läge (hjultryck upp till 5 ton). 

Tillval: Fristående hydraulaggregat, avkörningsstopp, lastklaff,
självbärande bottenram, inspektionslucka och räcke m.m.
Ytterligare utförande kontakta Bloms.

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Modell Kapacitet Lyftrörelse Lägsta höjd Längd Bredd Lyfttid Lyfttid Vikt Art nr 

utbreddlast mm mm mm mm sek mm/sek kW kg____________________________________________________________________________________________________________________________
TV 2 2000 1700 300 2500 1600 27 63 3 890 EL-36292
TTV 2B 2000 1700 300 2500 2000 27 63 3 1000 EL-36293
TTV 2LB 2000 1700 300 3000 2000 27 63 3 1085 EL-36294
TTV 2LXB 2000 1700 300 3000 2400 27 63 3 1220 EL-36295
TTV 4 4000 1600 450 2500 1600 27 59 3 1370 EL-36296
TTV 4B 4000 1600 450 2500 2000 27 59 3 1525 EL-36297
TTV 4LB 4000 1600 450 3000 2000 27 59 3 1610 EL-36298
TTV 4LXB 4000 1600 450 3000 2400 27 59 3 1765 EL-36299

* Fristående hydraulaggregat exklusive huv. **1-fas eller 3-fas, ej HD-utförande ***Med rullbana Specialmått - bordsskivor offereras på begäran



Horisontella dubbelsaxbord
Saxbord för långa konstruktioner, där det behövs två mekaniska
synkroniserade saxar som ger en mycket stabil konstruktion.
Används också vid tunga laster på stora bord och låga lyfthöjder.
Kan kundanpassas efter önskemål. Vid val av modell och utfö-
rande ta hänsyn till driftförhållanden. Vid mycket intensiv drift
kan borden levereras med utrustning för HD-utförande. HD
utrustning monteras när antalet lyft överstiger 10 000/år eller
om det kontinuerligt är fler än 10 /timme.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Modell Kapacitet Lyftrörelse Lägstahöjd Längd Bredd Lyfttid kW Vikt kg Art nr

kg mm mm mm mm sek inkl. emb._______________________________________________________________________________________________________________________________

TLH 2000 2000 820 180 2600 800 30 0,75 350 EL-32930
TLH 4000 4000 820 200 2600 800 35 1,5 450 EL-33115
TMH 3000 3000 1100 230 3400 900 35 1,5 700 EL-33147
TMH 6000 6000 1100 250 3400 900 55 1,5 835 EL-33176
TMH 10000* 10000 1100 300 3400 900 64 3,0 1100 EL-33902
TAH 2000 2000 1300 200 4000 800 32 1,5 600 EL-33885
TAH 4000 4000 1300 230 4000 900 60 1,5 800 EL-34395
TAH 8000 8000 1300 350 4000 1200 53 3,0 1300 EL-33890
TSH 4000 4000 1500 250 4400 1200 55 1,5 1075 EL-33730
TSH 8000 8000 1500 350 4400 1200 53 3,0 1360 EL-33495
TTH 6000 6000 1700 300 5000 1300 53 3,0 1400 EL-32885
TTH 10000 10000 1600 450 5000 1300 75 3,0 2215 EL-33600
TPH 6000 6000 2000 400 6200 1500 55 3,0 2100 EL-32656
TPH 10000* 10000 2000 500 6000 1500 72 4,0 3240 EL-33555

* Fristående hydraulaggregat exklusive huv.   Specialmått - bordsskivor offereras på begäran

Vertikala dubbelsaxar

Lyftbord som ger höga lyfthöjder utan
att storleken på bordsskivan behöver
bli större. Vi installation måste borden
fixeras i golv med bult eller liknande.
Vid val av modell ta hänsyn till drift-
förhållanden. Om borden skall använ-
das i intensiv drift väljs HD utfö-
rande. Borden kan kundanpassas.

Vertikala trippelsaxar
_______________________________________________________________________________________________________________
Modell Kapacitet Lyftrörelse Lägsta höjd Längd Bredd Lyfttid kW Vikt kg Art nr

kg mm mm mm mm sek inkl. emb._______________________________________________________________________________________________________________

TMT 1500 1500 3300 600 1700 1000 55 1,5 950 EL-22014
TST 2000 2000 4500 700 2200 1200 80 3,0 1400 EL-33780
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
Modell Kapacitet Lyftrörelse Lägsta höjd Längd Bredd Lyfttid kW Vikt kg Art nr

kg mm mm mm mm sek inkl. emb.______________________________________________________________________________________________________________________

TED 400* 400 900 200 800 800 18 0,37 155 EL-22081
TRD 400 400 1170 280 900 700 25 0,37 170 EL-34060
TLD 1000 1000 1600 320 1300 800 29 0,75 220 EL-34967
TLD 2000 2000 1600 360 1300 800 34 1,5 325 EL-22018
TLD 2000B 2000 1600 360 1300 1000 34 1,5 345 EL-22015
TMD 1500 1500 2200 400 1700 1000 46 1,5 460 EL-22013
TMD 3000* 3000 2200 500 1700 900 50 3,0 580 EL-33510
TSD 1500 1500 3000 450 2200 1200 55 1,5 900 EL-33370
TTD 3000 3000 3300 600 2500 1300 60 3,0 1200 EL-33670
TTD 5000 5000 3200 700 2500 1500 83 3,0 1715 EL-23893
TPD 4000* 4000 4000 800 3200 1500 76 4,0 2400 EL-32281
TXD 4000 4000 5300 900 4000 1500 100 4,0 2820 EL-32976
TFD 4000 4000 5900 980 5000 2500 155 5,5 3680 EL-34948

* Fristående hydraulaggregat exklusive huv.   Specialmått - bordsskivor offereras på begäran



____________________________________________________ 
Modell Dimensioner Art nr

L x B x H____________________________________________________
TCR 500 600 x 600 x 80 EL-32531
TCB 600 + H 600 x 750 x 80 EL-35478
TCL 1000 945 x 800 x 80 EL-36196
TCL B + GB 945 x 1000 x 80 EL-36228
TCM 2000 800 x 750 x 100 EL-34952
TCM 2000B 800 x 950 x 100 EL-34630

____________________________________________________________________________________________________________________________
Modell Kapacitet Lyftrörelse Lägsta höjd Längd Bredd Lyfttid kW Vikt kg Art nr

kg mm mm mm mm sek inkl. emb.____________________________________________________________________________________________________________________________

TUB 600* 600 720 80 1450 900 13 0,75 250 EL-33250
TUB 600H* 600 970 80 1450 900 19 0,75 250 EL-33255
TUL 1000* 1000 820 80 1350 1060 13 0,75 270 EL-22160
TUM 2000* 2000 800 100 1700 1300 23 0,75 440 EL-33040

* Fristående hydraulaggregat i låda  • TUB 600H måste fixeras på golv med bultförband eller liknande.

127

S
A

X
L

Y
F

T
B

O
R

D

S A X L Y F T B O R D

Lågbyggda lyftbord
Bloms lågbyggda lyftbord har en mycket låg inbyggnadshöjd, vilket gör
inbyggnadsgrop överflödig. Borden kan förses med uppkörningsramper
för enkel uppkörning av pall med gaffelvagn. Kontakta Bloms för mer
information och möjligheter till kundanpassing.
Vid val av modell och utförande ta hänsyn till driftförhållanden.

Lågbyggda U och E-bordbord
Bloms lyftbord i TUB-TUL-utförande är utvecklat för en ratio-
nell pallhantering. Ingen uppkörningsramp behövs. Vid val av
modell och utförande ta hänsyn till driftförhållanden!

f ö r  a r b e t s p l a t s f ö r s l a g  r i n g  B l o m s  0 3 3  -  1 5  7 0  7 5

Uppkörningsramp för lågbyggda lyftbord

Pallunderreden
Åtkommlighet från alla sidor
med pallvagn truck eller stap-
lare. Finns i olika utföranden.Hjulunderreden

Försett med två fasta och två svängbara
med broms. Bygger 240-270 mm beroende
på utförande.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Modell Kapacitet Lyftrörelse Lägsta höjd Längd Bredd Lyfttid kW Vikt kg Art nr

kg mm mm mm mm sek inkl. emb._____________________________________________________________________________________________________________________________
TCR 500* 500 630 80 900 600 9 0,75 138 EL-34919
TCB 600* 600 720 80 1500 900 13 0,75 210 EL-33245
TCB 600H* 600 970 80 1500 900 19 0,75 210 EL-33638
TCL 1000* 1000 820 80 1350 800 13 0,75 250 EL-22155
TCL 1000B* 1000 820 80 1350 1000 13 0,75 275 EL-22167
TCL 1000GB* 1000 820 80 1350 1270 13 0,75 300 EL-22168
TCM 2000* 2000 800 100 1700 900 23 0,75 400 EL-32802
TCM 2000B* 2000 800 100 1700 1200 23 0,75 425 EL-32870

* Fristående hydraulaggregat exklusive huv.   Specialmått - bordsskivor offereras på begäran

Komplettera dina lyftbord med extra utrustning
Utrusta dina bord med extra utrustning. Vi har en mängd olika
tillbehör att välja på, kontakta Bloms för ytterligare information
om vilka olika tillbehör som finns att välja på. Vi kan även kund-
anpassa dina lyftbord för speciella ändamål. Exempel på ytterli-
gare extra utrustning: ESD-utförande, gränslägesbrytare, nät och
skyddsduk, nedfartsspärr, räcken och grindar, olika manöverdon,
avrullningsstopp, lastklaffar och mycket mer.

Svängbara skivor
Runda och kvadratiska. Höjd: 35 och 61 mm.
Stopp var 90 grad. 1000 kg;s belastning.

Bredd mellan gafflar 580 mm.



SAXLYFTVAGNAR

Bloms saxlyftvagnar är mycket flexibla och täcker de vanligast behoven som finns. Om man ej finner det man 
söker här, så kontakta Bloms för ytterligare information om extrautrustning och andra bordsstorlekar.

C-serien är våra lågprisvagnar. 

Saxlyftvagnar 
Svensktillverkade vagnar och arbetsbord. Enkel -och dubbelsaxar. 

Kapacitet 150 - 1000 kg med fotpump eller batteridrift. 
Stora lättrullade hjul med dubbelbroms på de svängbara hjulen.

Modell Kapacitet Högsta Lägsta Längd Bredd Bordsskiva Effekt Batteri Laddare Vikt kg Art nr 
kg höjd, mm höjd, mm mm mm mm inkl. emb. 

TZ 303 300 920 320 1150 650 900 x 600 Fotpump 65 EL-22131
TZ 503 500 920 320 1150 650 900 x 600 Fotpump 75 EL-22029 
TZ 503B 500 920 320 1150 650 900 x 600 0,8 kW 12V 24 Ah 1,5A/230V 90 EL-22030 
TZ 1000B 1000 920 320 1230 800 1000 x 800 0,8 kW 12 V 24 Ah 1,5A/230V 189 EL-34000 
TZD 203 200 1620 450 1150 650 900 x 600 Fotpump 85 EL-22031
TZD 203B 200 1620 450 1150 650 900 x 600 0,8 kW 12V 24Ah 1,5A/230V 100 EL-22032 
TZD 400B 400 1620 450 1230 800 1000 x 800 0,8 kW 12V 24Ah 1,5A/230V 170 EL-34070 

Modell Kapacitet Högsta Lägsta Längd Bredd Bordsskiva Effekt Batteri Laddare Vikt kg Art nr 
kg höjd, mm höjd, mm mm mm mm inkl. emb.

CZ 153 150 920 320 1150 650 900 x 600 Fotpump 65 EL-22140
CZ 303 300 920 320 1150 650 900 x 600 Fotpump 65 EL-22180 
CZ 503 500 920 320 1150 650 900 x 600 Fotpump 75 EL-22181
ZD 203 200 1620 450 1150 650 900 x 600 Fotpump 85 EL-22182

Tillbehör för TZ- och CZ-lyftvagnar 
Modell Passar till                                        Art nr 
Kulbord med tippskydd samt höj- och sänkbara kulor. Vagn med skiva 900x600 mm ....................EL-36305 
Rullbana med tippskydd och uppfällbara ändstopp. Vagn med skiva 900x600 mm ....................EL-36304 
Tippskydd Vagn med skiva 900x600 mm ..................EL-36307

Önskas andra bordsstorlekar, fler varianter på vagnar eller specialutföranden kontakta oss för mer information. 
Vid val av saxlyftvagn, tänk på att driftförhållanden och angiven lyftkapacitet alltid är utbredd last!

CZ 153 TZ 503B TZD 203

CZ 303 TZ 303 TZD 203
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Bloms har många produkter som kan användas runt olika arbetsplatser för att underlätta arbetet. 
Nedan visar vi bara ett axplock av olika plockbord och backvagnar som vi kan tillhandahålla.

PLOCKBORD/BACKVAGNAR

Fler  produkter  på  www.bloms.com

Plockbord Midi
Midi bordet är ett lättare plock och monteringsbord.
Bordet har fyra svängbara hjul, som är låsbara. 
Höjden regleras med hjälp av en gasfjäder. 
Bordsplåten är pulverlackad och har en stödkant. 
Höjd: 720 - 960 mm. 
Mått: 800 x 600 mm 

(underredet är  760 x 500 mm). 
Vinklingsbar: 0 - 20˚ 
Lyftkapacitet: 50 kg. 
Max belastning: 125 kg. 
Art nr ........................................................GL-1403

Plockbord Mini
Lätt reglerbart plockbord med många möjligheter.
Bordet är stabilt och har fem svängbara hjul, varav 
två är låsbara. Höjden regleras med hjälp av en gas-
fjäder. Bordsplåten är pulverlackad och har en stöd-
kant. Svart gummimatta finns som tillbehör. 

Höjd: 610 - 860 mm. 
Mått: 500 x 350 mm 

(passar för plastback 600 x 400 mm).

Vinklingsbar:..................................................0 - 40˚ 
Lyftkapacitet:...................................................25 kg. 
Max belastning: .............................................100 kg. 
Art nr ........................................................GL-1401

Backvagn
Backvagn med justerbara hyllplan eller gejdrar 
Mått: L590 x B460 x H1890 mm. 

(för backstorlek 400x600 mm) 
Kapacitet: 150 kg 
Max antal 
hyllor/gejdrar: 33 st. 
Art nr .........................................................KM-167 

Tillbehör: 
Art nr Gejder/par ....................................KM-167G 
Art nr Hyllplan/st ...................................KM-167H 
Art nr Utbyte bromsade hjul....................KM-2000 

Backvagn för 4 backar
Backvagn med fasta gejdrar 
Mått: L410 x B410 x H1840 mm. 
Art nr .......................................................KM-165S 

Backvagn för 7 backar 
Backvagn med fasta gejdrar 
Mått: L410 x B655 x H1840 mm. 

(för backstl. 400x600 mm) 
Art nr .........................................................KM-166 

Tillbehör: 
Art nr: Utbyte bromsade hjul...................KM-2000 
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