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Bloms erbjuder här ett brett sortiment av lyftpelare,
inbyggnadsställdon samt sofistikerade kontrollboxar.

Bloms kan erbjuda en optimal lösning för dina behov. Det kan vara att
man själv vill konstruera en rörlig del på en maskin, lyfta hela maskinen,
eller kanske tillverka en egen specialfixtur etc.
Sortimentet erbjuder allt från korta till långa slaglängder, och små till
stora laster.
Bloms kan även hjälpa till att ta fram kundspecifika lösningar som upp-
fyller alla gällande krav för att kunna CE-godkännas.

Obs! Alla produkter måste uppfylla gällande maskindirektiv m.m. 
för att kunna CE-godkännas och få användas i produktion. 

Vi tillverkar kundanpassade produkter såsom ex.vis bord, fixturer, vrid-
konstruktioner och mycket mer, allt efter förfrågan. Kontakta Bloms för
mer information om ställdon, lyftpelare och andra produkter som ej finns
i katalogen med artikelnr.

Art nr ..............................................................................Offereras 
Gäller alla dessa produkter
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Manuellt vevbar enpelare

Aluminiumpelare med kraftig, förzinkad botten-
platta, 495x495x8 mm och förzinkad topplatta,
170x250x8 mm.
Höjdjusterbar från 650 till 1050 mm med hjälp 
av vev. Pelaren levereras med vev och vevaxelfäste
omonterade. Enpelaren bör skruvas fast i golvet.

Tekniska data 

170x250x8 mm, vikt: ...................................38 kg
Max belastning, fördelad vikt:........................200 kg

Art nr 

Silver: ...........................................GP 36-657-0001
ESD: ............................................GP 36-657-8601

Art nr, med fotkontroll

Icke ESD: .....................................GP 36-650-0001
ESD: ............................................GP 36-650-8601

Art nr, med handkontroll

Icke ESD: .....................................GP 36-663-0001
ESD: ............................................GP 36-663-8601

Tekniska data 

Vikt: ...............................................................38 kg
Nätanslutning: ...........................220–240 V, 50 Hz
Motor: ........................................................24 VDC
Max belastning, fördelad vikt: ......................200 kg

Motoriserad enpelare

Aluminiumpelare med kraftig, förzinkad golv-
platta, 495x495x8 mm och förzinkad topplatta,
170x250x8 mm. Enkel höjdjustering med hand-
eller fotkontroll, från 650 till 1050 mm. Höjden
avser stativ utan bordsskiva. Standardmotorn har
obelastad en lyfthastighet av 18 mm/sekund. 
Pelaren bör bultas i golvet.

LYFTHJÄLPMEDEL FÖR INBYGGNAD
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Lyft med hydraulaggregat för inbyggnad/påbyggnad

En lyft för inbyggnad i egen konstruktion där man behöver lyft-
hjälp, ex.vis maskindelar, banor m.m.
OBS! Klämrisk ska beaktas vid inbyggnation.

Lyftkap. Lyftrörelse Lyfttid Vikt kg
Modell kg mm sek Kw inkl emb.

Pelare TSL 1000 900 13 0,75 160

Fixeras i golv med: 8 st M 12
Bult och moment för tillbehör: 4 st M 12/81 Nm

Art nr
Pelare TSL ....................................................................EL-33285

Parallellsystem

För synkroniserad drift. Två, tre eller maximalt fyra
enpelare i aluminium med motordrift kopplas 
samman för synkroniserad drift. Den steglösa
justeringen av arbetshöjden från 650 till 1050 mm
regleras via handkontroll. Höjden avser stativ
utan bordsskiva.

Tekniska data 

2 pelare, vikt: ..................................................76 kg
3 pelare, vikt: ................................................114 kg
4 pelare, vikt: ................................................152 kg
Nätanslutning: ............................220–240 V, 50 Hz
Motor: ........................................................24 VDC
2 pelare, max belastning, fördelad vikt: .........360 kg
3 pelare, max belastning, fördelad vikt: .........450 kg
4 pelare, max belastning, fördelad vikt: .........400 kg

Art nr 

2 pelare: ........................................GP 40-326-0030
2 pelare, ESD: ..............................GP 40-326-8630

3 pelare: ........................................GP 40-327-0030
3 pelare, ESD: ..............................GP 40-327-8630

4 pelare: ........................................GP 40-328-0030
4 pelare, ESD: ..............................GP 40-328-8630

Hydrauliksystem med vev alternativt motor

Ett mycket flexibelt hydrauliksystem för inbyggnad i en mängd
olika konstruktioner. Ett system där befintliga maskiner etc kan
göras ergonomiskt anpassade på ett enkelt sätt. Går att få med
motor i bordsutförande (Mini) eller inbyggd motor etc i en 
skyddande låda (industri). Vev beställes separat.
Systemet kan byggas ut från 1 till 12 cylindrar, och klarar att lyfta
upp till 2000 kg.

Tekniska data Art nr
Antal ben Slaglängd Lyftkap. kg

4 200 450 ER-4B200450
4 200 600 ER-4B200600
4 300 450 ER-4B300450
4 300 600 ER-4B300600

6 200 450 ER-6B200450
6 200 600 ER-6B200600
6 300 450 ER-6B300450
6 300 600 ER-6B300600

Motorsats B0 MINI ..........................................ER-MOABOM
Motorsats B0 INDUSTRI......................................ER-MOA12
Vev vikbar ..................................................................ER-VVIK

För mer information om utföranden och kombinationer kontakta Bloms.
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Försäljningsinformation
Hur du kontaktar oss.

Telefon: 033 - 15 70 75

Fax: 033 - 15 78 51

Hemsida: www.bloms.com

e-mail: info@bloms.com

Postadress: Bloms AB 
507 11 Borås
Box 11075 

Besöksadress: Källbäckrydsgatan 8 
507 42 Borås 

Säljservice
Självklart sänder vi gärna offerter på de pro-
dukter du önskar. 
Vill du ha hjälp på plats att välja rätt produk-
ter eller kanske du behöver en specialanpassad
arbetsplats, då besöker vi dig gärna. 

Priser
Priserna har vi valt att trycka i en separat pris-
lista. Kontakta oss så skickar vi dig en.
Priserna är exkl. frakt, emballage, och moms. 
Vid order understigande 500:- tillkommer en
hanteringsavgift på 100:- 

Betalningsvillkor
30 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning. 
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta. 
Gods ägs av Bloms tills full likvid erhållits. 

Leveranstider
Många artiklar kan vi leverera inom 1-2 veck-
or, andra något längre. Specialtillverkade pro-
dukter har självklart en längre leveranstid.
Orderbekräftad leveranstid avser avsändnings-
datum. 

Öppet köp 
Öppet köp har vi på vissa produkter i vårt
sortiment. Vid större kvantiteter måste ett
prov beställas för att returrätten skall gälla.
Returrätt gäller ej på specialtillverkade pro-
dukter. Kontakta vår säljavdelning för mer
information om vilka produkter vi lämnar
öppet köp på.

Reklamationer/returer
Synliga transportskador måste noteras och
anmärkas direkt på fraktsedeln vid mottagan-
det. Dolda skador samt övriga avvikelser
måste anmälas till oss inom 7 dagar. Kontakta
alltid vår säljavdelning innan returer. Spara
alltid fraktsedeln. 

Garanti
Det är minst ett års garanti på våra produkter.
En del varor har längre garantitid, se separat
prislista för mer information. Garantin gäller
från faktura datum vid normalt slitage och
användning (1-skift) . 

Montering
En del av våra produkter är av utrymmesskäl
inte monterade vid leverans. Oftast klarar du
monteringen själv med hjälp av monterings-
anvisningarna. 
Behöver du hjälp med montering eller install-
lation kontakta oss så får du ett kostnadsför-
slag. 

Rätt produkter 
Vi på Bloms ser till att du får rätt produkt till
just din arbetsplats. Förutom många egna
produkter arbetar vi tillsammans med en rad
ledande leverantörer på marknaden. 
Har du funderingar angående en leverans från
Bloms, tveka inte att kontakta oss. 

Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten till konstruktions och prisändringar. Orderbekräftat pris gäller. Vi reserverar oss mot 
eventuella tryckfel och för utgående varor. Färgavvikelser på bilder i katalogen kan förekomma av trycktekniska skäl.
Vid större order eller speciella produkter kan andra villkor gälla.




