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LYFTVAGNAR

Hur ska Du välja
Lyftvagnar används till vitt skilda branscher och produkter, och är ett hjälpmedel vilket förbättrar ergonomin på ett mycket
enkelt, effektivt och flexibelt sätt. För att kunna erbjuda Er den bästa lösningen, tittar vi gemensamt på era hanterings och ergo-
nomiproblem, sätter oss in i Ditt företags rutiner och föreslår en lösning på en vagn som passar. I de flesta fall blir det en stan-
dardlösning, men vi gör även specialtillverkade produkter. Din lyftvagn blir ett verktyg som sparar personalen, ökar effektiviteten
och inte minst lönsamheten inom Ditt företag. Hittar ni ingen vagn som passar så kontakta Bloms, då vi kan erbjuda fler varian-
ter och utföranden än vad vi visar här.

Lyftvagnar med lyftkapacitet mellen 25-400 kg. finns med hyllplan i plåt, plast och rostfritt. Går att få med en mängd
olika tillbehör, lyfthöjder, hjul, batterier m.m. Inbyggda laddare, låg egenvikt och självklart CE-märkta. Smidiga vagnar
med höga krav på funktionalitet och tillförlitlighet. 

Med manuell hantering avses förflyttningar av
bördor där arbetstagare med muskelkraft lyfter, 
sätter ned, skjuter, drar, rullar, bär, håller eller stöd-
jer ett föremål eller levande varelse. Vidare inne-
fattas t.ex. att plocka varor i och ur hyllor, greppa
buntar av papper vid sortering, för hand satsa rå-
varor i maskin eller blandare. 
Tung manuell hantering innebär risk för över-
belastning, särskilt där hanteringen är kombinerad
med dålig arbetsställning. Lyft med böjda knän,
bära tungt i trappor etc. 
Akut överbelastning av leder, senor och muskler
uppstår ofta då avvikelser uppstått ifrån det nor-
mala. Ex.vis när innehållets tyngdpunkten förskjuts.

Utdrag ur arbetarskyddsstyrelsens författnings-
sammandrag 1998:1 (förkortat).
3§ Manuell hantering och annan kraftutövning
1) Undersöka om den manuella hanteringen kan 

undvikas helt.
2) Går det ej att helt undvika: gör en riskanalys, 

och vidta de åtgärder som behövs vad gäller ut-
formning av bördor, laster, arbetsutrustning och
hjälpmedel samt organisation och miljö i övrigt. 

3) För att minimera risker totalt sett, utbilda och 
informera arbetstagarna.

Rostfria IP65/ATEX klassade lyftvagnar.
Vi har rostfria lyftvagnar designade för att
klara arbete i de mest krävande miljöer där
mjuka runda ytor och sömlös design gör
vagnarna lätta att rengöra. Lämpliga för
kemisk, biologisk, livs- och läkemedelsin-
dustri, samt till strålningsutsatta miljöer.
För att möta de högt ställda kraven är lyft-
vagnarna ATEX och IP 65 klassade och
kan högtryckstvättas.

Lyftvagnar för framtiden, med avseende på
kvalitet, utförande och design.

Ovanstående visas ej i denna katalog, för
mer information kontakta Bloms. 

WP 80 SS
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WP Lyftvagnar
Lyftvagnar för mångsidig användning allt ifrån kök, apotek, livs och läkemedel till tung 

verkstadsindustri. Lyftkapacitet från 60 kg upp till 200 kg.
Smidiga pulverlackerade lyftvagnar med helkapslade och underhållsfria batterier.

Laddarna är helautomatiska och kan ej överladda.

Modell WP 60 WP 80 AL WP 80 EM WP 80 SS
Kapacitet 60 kg 80 kg 80 kg 80 kg
Max lyfthöjd 1450 mm 1450 mm 1760 mm 1450 mm
Egenvikt 45 45 47 kg 45kg
Batteri 24V/6,2Ah 24V/6,2Ah 24V/6,2Ah 24V/6,2Ah
Slaglängd 1320 mm 1320 mm 1760 mm 1320 mm
Laddare 1A/230 V 1A/230 V 1A/230 V 1A/230 V
Totalhöjd 1590 mm 1590 mm 1920 mm 1590 mm
Bordsskiva 470x600 mm 470x600 mm 470x600 mm 470x600 mm

Art.nr EL-84325 EL-1880 EL-82754 EL-82755

Modell WP 104 WP 104 L WP 150 WP 200
Kapacitet 100 kg 100 kg 150 kg 200 kg
Max lyfthöjd 1650 mm 1650 mm 1390 mm 1315 mm
Egenvikt 55 55 49 kg 69 kg
Batteri 24V/6,2Ah 24V/6,2Ah 24V/6,2Ah 24V/12Ah
Slaglängd 1510 mm 1550 mm 1285 mm 1210 mm
Laddare 1A/230 V 1A/230 V 1A/230 V 2,5A/230 V
Totalhöjd 1930 mm 1930 mm 1660 mm 1670 mm
Bordsskiva 470x600 mm 470x600 mm 470x570 mm 600x570 mm 

Art.nr EL-85714 EL-85715 EL-82743 EL-84214

Tillbehör för WP-lyftvagnar
Modell Passar till Art.nr
Stege WP80, 104, 150 EL-84058
V-block, roterbart 360° WP80, 104, 150 EL-84053
Rullvändare med expander* WP80, 104, 150 EL84055
Fatvändare, max diam. 600 mm* WP80, 104, 150 EL-84054
Bom, diam. 47 mm WP80, 104 EL-84050
Gafflar med fällbart lastplan Kundanpassas efter behov.

Skyddsrem, fabriksmonterad WP80, 104, 150 EL-84057
Skyddsrem, för eftermontage WP80, 104, 150 EL-84056
Snabbfäste med två tillbehörsfästen Alla WP EL-84320

Övriga tillbehör
Tvåhastighetsfunktion Alla WP EL-87783

Rostfritt
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Lyftvagnar ur PRO serien
Dessa vagnar går att få i olika utföranden såsom lackade, aluminium och rostfritt utförande.

En serie vagnar där man ställer ännu större krav på att kunna kombinera ihop en mängd tillbehör, 
lyfthöjder, lyftkapacitet, bredd emellan hjul och mycket mer. Här finns en mängd standard varianter men 

vagnarna kundanpassas i stor utsträckning. Denna serie kan utrustas med manuella alternativt elektriska grip, 
vrid och tippverktyg. Vid kontinuerlig körning av vagnarna kan dessa kompletteras med extra batteripaket, 

vilket enkelt skiftas på vagnarna. Kan ni ej finna ett verktyg eller vagn som passar Er, 
kontakta Bloms för mer information om utföranden, tillbehör och fler vagnar.

Modell PRO120/150 PRO200 Maxilift EasySqueeze PRO100 EasySqueeze PRO200 
Kapacitet 120/150 kg 200 kg 90 kg 130 kg
Max lyfthöjd 875/1425/1975 mm 1787 mm 1545/2045 mm (centre) 2030 mm (centre)

875/1425 mm
Egenvikt 47/53 kg 113 kg 97 kg 148 kg
Batteri 24V/17Ah 24V/38Ah 24V/17Ah 24V/38Ah
Hastighet (maxh. maxl) 2-hast. & steglös /2 hastigh. 2-hast. & steglös 2-hast. tillval Steglös

(0,1/0,08 m/s) (0,13 m/s) (0,085 m/s) (0,13 m/s)
Lyft/laddning 120 kg/1m/ 120 ggr 200 kg/1m/ 100 ggr 90 kg/1m/ 100 ggr 130 kg/1m/ 100 ggr

150 kg/1m/ 120 ggr 
Handkontroll Ja Ja Tillval Ja
Slaglängd 845/1395/1945 mm 1733 mm 1280/1780 mm 1733 mm
Ställbart benavstånd 450-754 mm Nej Nej Nej

460-520 mm
Laddningsprocedur >8h eft. arb.skift (max 8h) >8h eft. arb.skift (max 8h) >8h eft. arb.skift (max 8h) >8h eft. arb.skift (max 8h)
Totalhöjd 1440/1990/2540 mm 2500 mm 1810/2310 mm 2500 mm

1440/1990 mm.
Art.nr PT- PRO120MEL-1 PT-8558 (+tillv PT8557) PT-830C (+tillv PT-8558 (+tillv

(+tillv 8100A+8150) PT-8573+PT-8541) PT-8573+PT-8541)

Observera att flak etc
normalt ej ingår i lyft-
vagnen, (finns inom
parantes jämte artikel-
nummer) utan beställs
separat, se nästa sida.

Observera att flak etc
ej ingår i lyftvagnen,
(finns inom parantes
jämte artikelnummret)
utan beställs separat,
se nästa sida.

Modell PRO25 Mjölklift PRO40 Fjäderlift PRO70 Microlift PRO100 Minilift
Kapacitet 25 kg 40 kg 70 kg 100 kg
Max lyfthöjd 1475 mm 1380 mm 1260/1560/1760 mm 1310/1810 mm
Egenvikt 19 kg 20 kg 30-33 kg 45/47 kg
Batteri 12V/7Ah 12V/7Ah 24V/7Ah 24V/17Ah
Hastighet (maxh. maxl) 1-hast. (0,05 m/s) 1-hast. (0,05 m/s) 1-hast. (0,08 m/s) 2-hast. (0,085 m/s)
Lyft/laddning 40 kg/1m/ 50 ggr 40 kg/1m/ 50 ggr 70 kg/1m/ 100 ggr 100 kg/1m/ 100 ggr
Handkontroll Nej Tillval Tillval Tillval
Slaglängd 1350 mm 1350 mm 1120/1420/1620 mm 1280/1780 mm
Ställbart benavstånd Nej Nej Nej Nej
Laddningsprocedur >8h eft. arb.skift (max 8h) >8h eft. arb.skift (max 8h) >8h eft. arb.skift (max 8h) >8h eft. arb.skift (max 8h)
Totalhöjd 1660 mm 1653 mm 1563/1863/2063 mm 1810/2310 mm
Art.nr PT-0538 (Flak ingår) PT- 8596-250(+tillv PT8597)PT-8PRO70 PT-830A(+tillv PT-8522)
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Tillbehör till PRO serien.
Finns en mängd tillbehör, dessa är ett axplock av vad som kan erbjudas. 

Tillbehören levereras i olika utföranden, se respektive tillbehör.

8516/8116A Bom för PRO70/120/150.
Rullhanteringstillbehör.

Standard lågbyggda ben går in under
EUR-pall, PRO707100.
Tillval PRO120/150/200.

Tillvalsmöjlighet fasta framhjul för
områden med begränsad framkomlighet,
standard PRO150.

20253 Ram med profiler (mjölkflak) och
8599 avtagbart flak till PRO25/40, 
rostfritt stål. 
8594 Som ovan, flak fastmonterat
Når pallnivå.

8597 Fällbart flak med gafflar till
PRO40, 445x360 mm rostfritt stål.
Når golvnivå.

8525 Flak till PRO70, 490/330x450 mm,
korrugerat aluminium.
8525SS Som ovan, rostfritt stål. 
Når golvnivå.

8562 Flak till PRO70, 600x400 mm,
korrugerat aluminium.
8562SS Som ovan, rostfritt stål. 
Når pallnivå.

8539 Avtagbar arm för säckhantering till
PRO70.
8538 Fällbart flak med gafflar till PRO70,
440x360 mm, rostfritt stål. Når pallnivå.

8522 Flak till PRO100, 695x520 mm,
korrugerat aluminium.
8522SS Som ovan, rostfritt stål.

8100A Ram utan flak till PRO120/150.
Välj till flak: 8150A/B/C, 360x500 mm.
8151A/B/C 600x500 mm.
A=HD polyeten B= Korrugerat aluminium
C=Rostfritt stål. Når golvnivå.
(Tillval på PRO150)

8101A Fällbart flak med gafflar till
PRO120/150, 340x500/435x540
mm, rostfritt stål. Når golvnivå.

8557 Fällbart flak till PRO200
560x600 mm, rostfritt stål. Når golvnivå.

8161A V-block till PRO70/100/120/150.
Rullhanteringstillbehör.

8162A Roterbar platta till V-block (8161A
på ram med flak). Tillvalsmöjlighet på alla
rostfria flak till PRO/=/100/120/150.

8152A/B/C/D Justerbara gafflar till
PRO120/150.
A= 80kg 40x20 mm l:500 mm B=60 kg
30x30 mm l:500 mm C=40kg 20x20 mm
1:400 mm D=40 kg dia 25 mm 1:450 mm.
Når golvnivå.

Stege till PRO70/100: 8586/8588 h:540
mm, 2 steg. PRO120/150: 8170A/B, rost-
fritt stål/förnicklat stål h:720 mm, 3 steg.

Handkontroll med spiralkabel. Standard
på PRO120/150/200. (PRO200 annan
design, se sid 11)
Tillvalsmöjlighet på övriga vagnar.

Centralbroms med riktningsspärr 8140A,
PRO 1207150 standard.
8140D till PRO70, tillval.
8150D till PRO 100, tillval.
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Tillbehör till PRO serien.

Modell M100 M200 PM120 ST400-1100 ST400-1500 ST400-1500EL
Version Manuel Manuell Manuell Fotpump Fotpump Elektrisk pump
Kapacitet( kg ) 100 200 120 400 400 400
Lastcentrum (kg) 235 235 200 300 300 300
Lyfthöjd min-max 
(mm) 130-1500 130-1500 95-1050 80-1100 80-1500 80-1500
Plattform (LxBxT)
(mm) 470x600x15 470x600x15 610x580 610x580 610x580
Gaffelbredd (mm) 345-485 min-max 550/120 550/120 550/120
Lyfthastighet (mm) ingen uppgift ingen uppgift 25 mm/varv 12 mm /slag 12 mm /slag 60 mm/sek
Vikt (kg) 48 70 31 98 110 145
Art.nr SS-M100 SS-M200 SS-M300 SS-M400 SS-M500 SS-M600

EasySqueeze klämenhet för PRO100/200. Fasta armar för EasySqueeze. Svivlande armar för EasySqueeze.

8192 Rullvändare max 35 kg,
kärna max Ø76 mm för PRO70.
8191 Max 90 kg, kärna max Ø76 mm
för PRO120/150.
8195 Max 90 kg, kärna max Ø150 mm

Kedjeskydd. Tillval på PRO70. 
Standard på PRO120/150/200.

Rullar för PRO120/150 flak.
8160A/B/C/D fästs på ram 8100A.
A=plast l:375 mm
B=plast l:600 mm
C=förnicklat stål l:375 mm
D=förnicklat stål l:600 mm.
Når golvnivå.

• Conveyorflak, elektriskt med klämskydd.

• Snabbfäste för enkelt byte av flak/tillbehör. 
Tillval.

• 8519 Separat flakramp till PRO70/100 
flak. 8537 Separata rullar 125 mm för 
PRO70/100 flak. 
Andra längder på förfrågan.

• Plattform med kulor för enklare 
positionering.

• Manuellt backvändarverktyg

• Vridverktyg för manuell tunnhantering.

• Elektriskt vridverktyg för tunnhantering.

• Hjul är tillverkade av termogummi.
På förfrågan: ESD antistatisk, polyureta
slitstarkare yta.

• 8102A Ram för gafflar till PRO120/150.
Når golvnivå.

• Extra rullar som monteras i rullvändarens
ände förenklar hanteringen.

• Elektrisk eller manuell vridenhet för 
EasySqueeze, PRO100/200.

• Specialverktyg för hantering av däck, 
PRO70.

De flesta verktyg går att få i rostfritt 
utförande

Vi kan också erbjuda följande manuella och elektriska staplare med flak respektive gafflar för halvpallar. 
En serie av lyftvagnar/staplare som erbjuder mycket flexibel och enkel hantering av lätta laster. 

Vikter mellan 120-400 kg.

Ytterligare exempel på tillbehör som kan beställas
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Möbelhanterare Transporthörn, 600 kg.

För lättare förflyttning av rektangulärt gods på jämna underlag. Lämplig till
förflyttning av skåp, soffor och andra möbler m.m. Manuella hörn gjorda av
stålplåtar, med gummiskiva och 3 länkhjul med lager. 
Kapacitet 600 kg / 4 styck per set.

Art nr ...........................................................................................SS-AR150

Manuell Förflyttare 600 kg 

För krävande förflyttning av tungt och otympligt gods. Lämpligt för bl.a.
installations- och demonteringsarbete. Manuell förflyttare gjord av stålprofi-
ler, med lyftvinsch, vevhandtag, gummibeklädd lyftfot, dubbla stödskenor,
två PU-länkhjul med lager och 5 m spännband.
Kapacitet 600 kg, lyftslag 300 mm och lyftfot 225x120 mm. Säljs parvis. 

Art nr ...........................................................................................SS-FM60

Hydraulisk Transportör 1800 kg

För proffesionell transport av tunga maskiner och möbler. Lämpligt för bl.a.
installations- och underhållsarbete. Hydraulisk transportör gjord av fyrkants-
profiler i stål. Lyftpump med pumpstång. Gummibeklädd lyftplatta, dubbla
stödramar, två styrbara PU-länkhjul med lager och 5 m spännband. 
Kapacitet 1800 kg, lyftslag 100 mm och lyftfot 600x60 mm. Säljs parvis. 

Art nr .......................................................................................SS-FM180A

Verkstadskranar (FC) har en unik konstruktion, utrustade
med snabblyft, dubbelverkande pump, samt med finkänslig
styrning av sänkhastigheten. Kranarna har en hög lyftkapacitet
i bommens alla positioner. FC/EC-kranarna har ställbar
utskjutsbom i flera lägen. Förkromad pumpkolv och lyftkolv

med inbyggd överlastventil. Pumphandtag och cylinder med
360° vridbar infästning. Smidd vridbar lyftkrok med låsbygel.
Överlastprovning innan leverans. CE-godkänd enligt gällande
normer. Kapacitet 500-2000 kg.

Fällbar V-Kran
Verkstadskran med fällbara stödben i tungviktsutförande med V-formad
bottenram. Lämplig för service, underhåll och reparation. Bom med 3 posi-
tioner och lyftkapaciteter. 

Kran som grenslar en EU-pall

Verkstadskran med fasta stödben i tungviktsutförande. För hantering av
gods på EU-pall, avstånd mellan stödbenen är 840 mm, U-formad botten-
ram. Bom med 4 positioner och lyftkapaciteter. En modell på 1000 kg.

Tekniska data

Max krokhöjd: .........2475 mm
Vikt: ...............................98 kg

Art nr ...................SS-EC1000

Bompositioner: ..................4 st
Kapacitet:............300-1000 kg

Tekniska data
Max krokhöjd: SS-FC500......2120 mm SS-FC2000 ..............2705 mm
Vikt: SS-FC500 ............98 kg SS-FC2000 ..................165 kg
Bompositioner: 3 st

Art nr
Kapacitet: 350-500 kg .......................................................SS-FC500
Kapacitet: 1500-2000 kg .................................................SS-FC2000

LYFT-/TRANSPORTHJÄLPMEDEL

Verkstadskranar
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