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Art: 79290 

Budget 

TEKNISKA DATA HARALD BUDGET 

 

Hydrauliskt ställbar i höjd, 260 mm, manuellt med vev (640-940 mm). 

Bordsskiva och underhylla i enkelplåt av rostfritt stål med dämpmatta under. 

På 4 st länkhjul 125 mm, varav 2 st med broms. 

Skivmått: 800x550 mm 

Maximal belastning: 100 kg. 

Spolbar. 

CE-godkänd. 

Storköksvagn Harald Budget, har det mesta! 
Den är rullbar, manuellt höj- & sänkbar samt spolbar. Harald tillverkas i rostfritt stål, 
med två lastplan med vulstkant. Två av fyra hjul är försedda med broms. 
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Art: 79300VD 

Delux 

TEKNISKA DATA HARALD Delux 

 

Tillverkat i Sverige. 

Hydrauliskt ställbar i höjd 300 mm manuellt med vev. 

Stabil konstruktion / chassi av rostfritt stål, fyrkantsrör 40 x 40 mm. 

Bordsskiva och underhylla i dubbelplåt av rostfritt stål, tjocklek 1,5 mm, 

30 mm nervikt kant samt vulstkant runtom,  

På 4 st länkhjul 125 mm med broms. 

Mått: 1120x620x650-950 mm (art 79300VD) 

Maximal belastning: 200 kg. 

Tillbehör: Kantinramar för 2 st GN1/3 och 2 st GN 1/6 (art 79300g) 

Spolbar. 

CE-godkänd. 

Storköksvagn Harald, har allt! Den är rullbar, höj- & sänkbar, spolbar & stark! 
Tillverkad i rostfritt stål, har två lastplan med vulstkant, och alla fyra hjul är försedda med broms. 
 
Harald tillverkas i valfritt mått efter önskempl, men är som standard avsedd för 4 st diskbackar 
50x50 cm. Övre skivmått 1120x620x650-950 mm. 
 
Harald kan även utrustas med batteridrift, 24V. Kontakta oss för offert. 
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Höjd 950 mm          Höjd 650 mm 
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Saxvagn XCART är en höj- o sänkbar bordsvagn med 
batteridrift. Den underlättar det dagliga arbetet för 
personalen, och motverkar förslitningsskador på rygg, 
axlar och armar. Forskning visar även att en bra 
arbetsmiljö, ökar lönsamheten för företaget. 

 

Saxvagn XCART passar för allt, t.ex.; 
 
- att tömma grytans innehåll direkt ner i kantiner, 
placerade på vagnen, för vidare transport till 
mattransportvagnar och serveringslinjer. 
 
- vid varuintaget, förrådet eller frysen, för in- 
och utlastning av backar, kartonger, säckar mm. 
 
- som ett höj- & sänkbart arbetsbord med låsbara hjul. 
 
För bästa hygien är saxvagn XCART IPX5-klassad. 
Nerspilld saxvagn inkl. batterier spolas således enkelt 
av med köksslangen. 

TEKNISKA DATA XCART 

 

Tillverkad i rostfritt stål 

Elförsörjning: Batteridrift 24 Volt. 

Levereras alltid med 2 st batterier och 

1 st separat laddstation, som kopplas till 230 V.   

Chassi storlek (inkl. hjul): 1116x532 mm. 

Handtag, höjd 956 mm. 

Arbetsyta i 3 standardmått: 900x550 mm (art 79395e), 

900x650 mm (art 79395f), 1000x650 (art 79395g). 

Hjul: 4 st länkhjul 125 mm, 2 med broms, 2 med riktspärr. 

Lyfthöjd: 300-1100 mm. 

Maxlast: 100 kg. 

Egenvikt: 55 kg. 

Spolbar, IP: X5. 

CE-godkänd. 

XCART 

Enkel kontrollpanel. 

Art. 79395 

Batteribyte med 
enhandsgrepp  

 

Kristoffer på fiskavdelningen på JR Kött fastnade för 
flexibiliteten i XCART. Den används t ex för att lasta 
fisklådor, som mobilt arbetsbord och som vågbord. 
Alltid med rätt arbetshöjd för olika personer. 
Driftchefen Christoph ser det som en god investering 
och påpekar att de är mycket nöjda! 
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Budget & Budget-Mini 

Art 79392: med stickkontakt (230 V). 
Chassie i rostfritt stål, och 
bordsskiva i polyetenplast.  

Limbo är ett spolbart och rullbart arbetsbord som är elektriskt höj o sänkbart. 
Bordet är flexibelt och passar för många arbetsuppgifter. Den starka konstruktionen  klarar allt 
i från mixermaskiner till stora skärmaskiner. Rätt arbetshöjd avlastar axlar, nacke och rygg.  
 
Limbo Budget finns även i en mini-variant i måtten 600x450 mm. (Art 79393) 

TEKNISKA DATA LIMBO Budget 

 

Tillverkat i Sverige. 

Stabilt chassi av rostfritt stål. 

Teleskopben i aluminium, justerbart i höjd 400 mm, med nätström 230 V.  

Bordsskiva i polyetenplast 20 mm ingår som standard. 

Tillval: 1 mm slät skiva i rostfritt stål (art 79392b) Tillval: Vulstkant (art 79314). 

På 4 länkhjul, dia 100 mm, med broms. Tillval: Dia 125 mm. 

Mått: 800x650x570-970 mm. 

Tillval: GN-ram på höger eller vänster sida (art 79390g). 

Maximal belastning bordsskiva: 100 kg. Maximal belastning GN-ram: 15 kg. 

Spolbart IP:X5. 

CE-godkänt. 
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Delux 

Art 79391: med batteridrift (24 V). 
Chassie i rostfritt stål, och 
bordsskiva i polyetenplast.  

Limbo är ett spolbart och rullbart arbetsbord som är höj o sänkbart med batteridrift. 
Bordet är flexibelt och passar för många arbetsuppgifter. Den starka konstruktionen  klarar allt 
i från mixermaskiner till stora skärmaskiner. Rätt arbetshöjd avlastar axlar, nacke och rygg.  

TEKNISKA DATA LIMBO Delux 

 

Tillverkat i Sverige. 

Stabilt chassi av rostfritt stål. 

Teleskopben i aluminium, justerbart i höjd 400 mm, med batteridrift 24V. 

Laddstation för 230V, och extra batteri ingår.  

Bordsskiva i polyetenplast 20 mm ingår som standard. 

Tillval: 1 mm slät skiva i rostfritt stål (art 79392b) Tillval: Vulstkant (art 79314). 

På 4 länkhjul, dia 100 mm, med broms. Tillval: Dia 125 mm. 

Mått: 800x650x570-970 mm. 

Tillval: GN-ram på höger eller vänster sida (art 79390g). 

Maximal belastning bordsskiva: 100 kg. Maximal belastning GN-ram: 15 kg. 

Spolbart IP:X5. 

CE-godkänt. 
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”Limbo in action” under Nord Gastro in Husum. 

Limbo för att få 

ugnen i korrekt 

arbetshöjd. 

Limbo Special 800x400 mm. Limbo Special för diskbackar. 

Delux 

Bilden innehåller art: 79391, 79392b, 79390g 
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Det utmärkta valet vid livs– 
eller läkemedelshantering. 
 

 
 
Felaktiga grepp- och vridställningar leder ofta till 
belastnings- och förslitningsskador även vid normala 
lätta lyft. Förebygg och undvik detta med en smidig, 
mobil lyftvagn, anpassad för storkök.  
 
LD80 är en SPOLBAR, batteridriven lyftvagn i rostfritt 
stål. Den har ett smidigt chassi för att komma in även i 
trånga utrymmen och klarar laster upp till 80 kg. LD80 
är helt enkelt den perfekta vagnen för storkök, där 
kravet på god hygien är stort. 
 
Med LD80 lyfter och transporterar ni kartonger, 
lådor, burkar, säckar, kantiner, plastbackar etc.  

TEKNISKA DATA LD80 

 

Tillverkad i Sverige. 

Chassi i rostfritt stål, 420x660 mm. 

Mast i rostfritt stål, 60x60 mm. 

Handtag i rostfritt stål, 360 mm (B). 

Plattform i rostfritt stål, 500x400 mm. 

Tillval: Plattform med kantingafflar och fällbar flakskiva i rostfritt stål (art. 80060). 

Plattform med integrerad våg (art. 80090).  

Motor, kretskort och batterier 2 x 12 Volt, är placerade, skyddat inne i chassiet. 

Länkhjul 80x32 mm, 4 st, varav 2 st med broms. Tillval: Dia 125 mm. 

Maximal belastning: 80 Kg. 

Lyfthöjd:170-1400 mm. Tillval: 250 mm längre mast - högre lyfthöjd (art. 80054H). 

Mått standard: 420x660x1710 mm. 

Spolbar, IPX5. 

CE-godkänd. 

Art. 80000S/80000M 
Slät plattform 
eller plattform 
med mjölkurtag 
ingår som standard. 

”Lyftvagnen är väldigt smidig, kommer in i 

lite mindre utrymmen och den tar lite plats, 

även i vårt lilla kök, känns den inte i vägen.” 

Kökspersonalen, Stockaryds skola, Sävsjö. 
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Kombiflak; GN-gafflar Plattform med våg, art 80090 

Levereras alltid med laddare för 24 Volt. 
Laddkontakterna är magnetiska och kan inte placeras fel. 

 

LD80 med våglastflak på Sibbo Centralkök (FI). 

          LD80 med lådor. LD80 med tralla och backar. 

11. 
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Storkökslyft 70E är enkel att använda och smidig att 
arbeta med. Det smala chassiet gör att du lätt tar dig 
fram i trånga utrymmen och de lättrullande hjulen 
gör den enkel att styra. 
 
Höj- och sänkbart handtag ger bättre ergonomi,    
passar alla användare. Det löstagbara manöverhand-
taget gör det möjligt att höja och sänka lyftplattan 
när du arbetar framför eller på sidan av lyftvagnen 
utan att behöva sträcka dig efter manöverknappen. 
 
Lågfriktionsflaket är tillverkat i polyetenplast vilket 
gör att du kan skjuta på och av produkter – inga lyft! 
 
Storkökslyften är utrustad med ett flertal säkerhets-
detaljer t. ex. kläm– och överlastningsskydd, samt 
försluten mast, som hindrar fingrar och smuts från att 
komma in. 
 
Lyftkapacitet 70 kg (alternativt 90 kg). 

TEKNISKA DATA STORKÖKSLYFT 70E 

 

Tillverkad i Sverige. 

Chassi i blålackerad plåt, 420x735 mm (alternativt rostfritt, art 76000). 

Mast i aluminium. 

Plattform i polyetenplast, 440x498 mm (alternativt 380x510 mm med mjölkurtag). 

Tillval: Kantingaffel med fällbar flakskiva eller rostfritt flak med integrerad våg. 

Kretskort och batterier 2 x 12 Volt, är placerade i batteripaketet på lyftvagnens mast, 

motorn är placerad i bottenchassiet. 

Länkhjul 2 st 80x32 mm och 2 st 100x32 mm med broms. 

Maximal belastning: 70 Kg (alternativt 90 Kg, art 75500). 

Lyfthöjd:139-1373 mm. Tillval: 250 mm längre mast - högre lyfthöjd (art 77223) . 

Mått: 420x735x1692 mm. 

Egenvikt: 29 kg. 

CE-godkänd. 

Storkökslyft 

Art. 75000S/75000M 
Slät plattform 
eller plattform 
med mjölkurtag 
ingår som standard. 

12. 
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Art 77225 

Art  77222 

Art 75025 / 75026 

Art  77241 

Art 77231 

Art 75024 

Art 77730/77740  

Art  77171 

70E 70E 
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Förskolelyft 50E är en Storkökslyft i miniatyr. 
Den är enkel att använda och smidig att arbeta med.  
Den har ett smalt chassie och flak, samt en lägre 
mast, för att komma in i små och trånga förråd etc. 
 
 
Lågfriktionsflaket är tillverkat i polyetenplast vilket 
gör att du kan skjuta på och av produkter – inga lyft! 
 
 
Förskolelyften är utrustad med samma säkerhets-
detaljher som våra övriga lyftvagnar, d.v.s. kläm–  
och överlastningsskydd och en försluten mast, som    
hindrar fingrar och smuts från att komma in mm. 
 
 
Lyftkapacitet 50 kg. 

TEKNISKA DATA FÖRSKOLELYFT 50E 

 

Tillverkad i Sverige. 

Chassi i blålackerad plåt, 420x735 mm. 

Mast i aluminium. 

Plattform i polyetenplast, 510x380 mm. 

Kretskort och batterier 2 x 12 Volt, är placerade i batteripaketet på lyftvagnens mast, 

motorn är placerad i bottenchassiet. 

Länkhjul 2 st 80x32 mm och 2 st 100x32 mm med broms. 

Maximal belastning: 50 Kg. 

Lyfthöjd:139-1123 mm. 

Mått: 420x735x1442 mm. 

Egenvikt: 27 kg. 

CE-godkänd. 

Art. 75100 

Förskolelyft 

14. 
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Kittellyft 

TEKNISKA DATA KITTELLYFT 90E 

 

Tillverkad i Sverige. 

Chassi i blålackerad plåt, 420x735 mm. 

Mast i aluminium. 

Plattform i polyetenplast anpassad för kittlar mellan 40 och 60 liter. 

Tillval: Flakskiva i polytenplast 440x500 mm. 

Kretskort och batterier 2 x 12 Volt, är placerade i 

batteripaketet på lyftvagnens mast, motorn är placerad i bottenchassiet. 

Länkhjul i plast, 2 st 80x32 mm och 2 st 100x32 mm med broms. 

Maximal belastning: 90 Kg. 

Lyfthöjd:139-1123 mm (kittelns botten kan lyftas till ca 980 mm). 

Mått: 420x735x1442 mm. 

Egenvikt: 27 kg. 

CE-godkänd. 

Ett avsmalnande chassie, gör att Kittellyft 90E 
kan komma in emellan degblandarens ben. 
Kittelhanteringen från mixermaskin till bordsyta 
blir härmed lätt och smidig. 
 
Kittellyften är även utrustad med ett flertal  
säkerhetsdetaljer t. ex. kläm– och överlastnings-
skydd, försluten mast, vilket hindrar fingrar och 
smuts från att komma in. 
 
 
Eftersom vi förordar flexibilitet och fler använd-
ningsområden för samma lyftvagn, finns en hel 
flakskiva som tillbehör. Denna placeras lätt på 
de vita positioneringsfästena, och lyftvagnen 
kan användas till andra tunga föremål såsom 
backar, bleck och kartonger mm. 
Inga verktyg behövs!  
 
Lyftkapacitet 90 kg. 
  

Art. 75500BL 

15. 
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Palle® 170A  

TEKNISKA DATA PALLE® 170A 

 

Tillverkad i Sverige. 

Chassi i aluminum. 

Plattform av räfflad aluminium. 

På fjädrande hjul, 4 st länkhjul 50 mm. 

Manuellt justerbar i höjd, 100 mm, 135 mm, 170 mm 

Mått plattform: 600x350 mm. 

Tillval: Extra steg, 300x350 mm, manuellt 

justerbart i höjd, 200-235-270 mm ovan golv (art. 79452) 

Belastning: 30-150 kg. 

Spolbar (ej diskmaskin). 

Tillval: Extra steg 

Art. 79450 

Fotpall Palle® är en rullbar och säker arbetsplattform. Snabb och smidig att använda vid tillfällen 
när man behöver vara lite längre. Genom att komma upp till en högre arbetshöjd så avlastar 
man annars utsatta axlar armar o nacke.  
 
Palle® rullar på 4 fjädrande hjul och flyttas enkelt med foten. 
Fotpallen står stilla genom att den belastas med kroppstyngden. Vikt användare; 30-150 kg. 

16. 
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2 st ihopsatta Palle® för en längre plattform. 

Kit för 2 Palle®, art 79449. 

 

Palle® i 2 steg; 

700 x 600 x 170-340 mm, 

art 79455. 

Palle® Specialmått; 

600 x 350 x 250 mm, 

art 79450S. 

Palle® med tillbehör; 

Dragkrok, art 79449 

Rattar (istället för skruv), 

art 79450f. 

Palle® med 

extra steg på 

mindre lager 

Palle® vid 

grönsaksberedning 
Palle® ihop med 

Ergomixer 
Palle® vid 

röntgenapparat 

Palle® vid hyllan 

hos veterinär /

zoo-butik 

Palle®  

17. 
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PallE® Ramp  
Art. 79452F 

Pallramp används vid bufféservering och diskinlämning där många barn har svårt att nå upp till 
rätt höjd. Pallrampen står säkert och fast på gummifötter. Den har låg egenvikt vilket gör den 
lätt att flytta med grepphål rampen. Materialet är halkreducerande och enkelt att hålla rent 
genom att torka- eller spola av rampen. 
 
Vid önskemål levereras pallsvepet även med en mjuk kantlist. 
 
Smart, ergonomiskt och hygieniskt!  

TEKNISKA DATA PALLE® RAMP 

 

Tillverkad i Sverige. 

Plattform av räfflad aluminium. 

Valfri bredd, djup och höjd. 

(Standard 700x350x150 mm, art 79452-A735 

alternativt 1000x500x300 mm, art 79452-A1050) 

På gummifötter. 

Tillval: Kantlist (art. 79452FK). 

Belastning: 30-150 kg. 

Spolbar 

18. 
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Palle® 170R  
Art. 79450RFR 

TEKNISKA DATA PALLE® 170R 

 

Tillverkad i Sverige. 

Chassi och plattform i rostfritt stål. 

4 st rostfria fjädrar 

4 st rostfria länkhjul 50 mm. 

Manuellt justerbar i höjd, 100 mm, 135 mm, 170 mm. 

Mått plattform: 600x350 mm. 

Belastning: 30-150 kg. 

Spolbar 

 

Tillval: ESD-hjul, art 79450c-ESD 

Fotpall Palle® är en rullbar och säker arbetsplattform. Snabb och smidig att använda vid tillfällen 
när man behöver vara lite längre. Genom att komma upp till en högre arbetshöjd så avlastar 
man annars utsatta axlar armar o nacke.  
 
Palle® rullar på 4 fjädrande hjul och flyttas enkelt med foten. 
Fotpallen står stilla genom att den belastas med kroppstyngden. Vikt användare; 30-150 kg. 

19. 



Ergonomics in focus since 2001 

Ergofokus 

 
L &d 

En ergonomisk bulmatta som avlastar fötter, knän, höfter och ländrygg. 
 
Ergomatte placeras på de platser där man frekvent står och går under arbetspasset. Mattan 
har luftiga bulor på översidan och nabbar på undersidan vilket gör att den ligger kvar på    
önskad plats. Mattan har även en relativt lång fasad kant, så att man, utan risk för tvärstopp, 
kan köra över vagnar. 
 
Den har en öljett i hörnet, för att användaren lätt och smidigt skall kunna lyfta mattan med 
mattkroken (art 79448). Öljetten gör även att man kan hänga upp mattan vid rengöring och 
lättare bibehålla en god hygien på arbetsplatsen. 
                  
Ergomatte är tillverkad av nitrilgummi, för att ge det absolut bästa motståndet mot oljor och 
kemikalier. Detta är den mest tåliga matta  man kan tänka sig. Mattan tål även att rengöras i 
grovdiskmaskinen.             

  

    Storlek / Vikt / Art;        
    60x90x1,4 cm, 5 kg, art 79437       
    120x90x1,4 cm, 10kg, art 79438      

            
            
 Tillbehör:         

 Mattkrok 40 cm, art 79448 

N i t r i l 
Ergomatte 
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Om inget annat anges levereras alla skenor och fästen som standard i rostfritt stål  
304L (A2). Skenor i rostfritt stål 304L passar utmärkt även i lite mer krävande miljöer,  
så som t.ex. storkök, livsmedels- och läkemedelsindustrin. 
 
För mycket krävande miljöer t.ex. kemisk industri och havsmiljöer, har vi även möjlighet 
att leverera de flesta komponenterna i syrafast stål, 316L(A4), kontakta oss för ytterli-
gare information. 

Material 

Kapacitet 

Skensystemet är om inget annat anges anpassat för en belastning av max 60kg. Detta  
inkluderar även eventuella vagnar, balansblock och tillbehör. Vid behov av annan  
kapacitet kontakta oss på Ergofokus för kostnadsfri konsultation. 

Max avstånd mellan tak- eller väggfästen är 1500mm för en belastning av 60kg, se ritning 
nedan. Vid en belastning av 20kg är max avstånd 2000mm. 

Max avstånd mellan sista fäste och ytterkant på skenan är 300mm, se ritning nedan. 

Vid långa skenor där skenskarv används skall det sitta ett tak– eller väggfäste max 300mm 
från skarven. 
 
Vid användande av skenkurvor skall ett tak– eller väggfäste användas i direkt anslutning 
till skarven. 
 
Alla skenor och fästen är gjorda så att det går att bygga ihop och de anpassas efter just 
era behov och förutsättningar. 

SKENSYSTEM 
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I-Montage 

 Art. Nr  Benämning  Antal 

1) 40300a-FR  Skena Rostfri   1 st L=2000/3000mm, kapas till önskad längd 

2) 40300c-FR  Skenstopp Rostfri 2 st 

3) 40300u-FR  Åkvagn Rostfri  1 st 

4) 40300b-FR  Takfäste Rostfri  2 st 

I-montage används i huvudsak där taket är slätt och i samma nivå. Det krävs 
även att inga belysningsarmaturer, ventilationsrör eller liknande är i vägen för 
skenan,  

22. 
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L-Montage 

 

 

Art. Nr   Benämning  Antal 

1) 40300a-FR  Skena Rostfri   1 st L=2000/3000mm, kapas till önskad längd 

2) 40300b-FR  Takfäste Rostfri  1 st 

3) 40300c-FR  Ändstopp Rostfri  2 st 

4) 40300u-FR  Åkvagn Rostfri  1 st 

5) 40300g-FR  Väggfäste Rostfri 1 st 

6) 40300a-FR  Skena Rostfri  1 st L=2000/3000mm, kapas till önskad längd 

7) 40300e-FR  Vinkelfäste Rostfri 1 st 

8) FM0007  Fästmutter M8 RF 1 st 

9) FM0006  Tandad Låsbricka 1 st 

10) FM0005  Sexkantsskruv M8 1 st 

L-Montage används där det är olika höjder på fäst-
punkterna. Ofta används denna typ av  
montage i storkök, där man vill använda tex. skopan 
Ergoscoop™ som en mycket bra ergonomisk lösning. 
Då fästes vinkelfästet i taket och takfästet skruvas i 
fläktkåpan ovanför kitteln. 

23. 
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U-Montage 

 Art. Nr  Benämning  Antal 

1) 40300a-FR  Skena Rostfri   1 st L=2000/3000mm, kapas till önskad längd 

2) 40300c-FR  Ändstopp Rostfri  2 st 

3) 40300u-FR  Åkvagn Rostfri  1 st 

4) 40300g-FR  Väggfäste Rostfri 2 st 

5) 40300a-FR  Skena Rostfri       2 st L=2000/3000mm, kapas till önskad längd 

6) 40300e-FR  Vinkelfäste Rostfri 2 st 

7) FM0007  Fästmutter M8 RF 2 st 

8) FM0006  Tandad låsbricka 2 st 

9) FM0005  Sexkantsskruv M8 2 st 

U-montage används i huvudsak vid hög takhöjd, varvid man måste sänka skenan för att få en  
fullgod ergonomisk lösning. 
Det kan även vara komponenter som sitter i vägen, tex. lysrör, ventilation mm. 
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Artikelnummer:  40310 
Benämning:   Väggfäste med svängarm, lackerat stål 

Svängarm            L 1000 

Belastning            16 kg 

Arm             Lackerat stål 

Väggfäste            Lackerat stål 

Vagn             Galv, stål  

25. 

Balansblock 
 
För upphängning av pneumatiska och elektriska handmaskiner mm. Lätt inställning för varierande  
maskinvikt samt justerbart wirestopp för önskad utdragslängd. Säkerhetsspärr förhindrar att lasten 
faller av om fjädern går av. Rostfri stålwire med effektiv styrning vilket eliminerar in– och utmat-
ningssystem. Självsmörjande glidlager. Aluminiumhus med två fästpunkter för maximal säkerhet. 

Artikelnummer:  61023 
Benämning:   Balansblock 2-3kg 
 
Balansblocket hängs mellan vagnen och produkten som skall avlastas och bli ”viktlös”. 
Avsedd för produkter med en vikt av 2-3kg. 
Balansblocket är justerbart för individuellt anpassat motstånd. 
2st Karbinhakar 60x6 rostfri ingår i artikeln. 

 
Artikelnummer:  40103 
Benämning:   Balansblock 4-6kg 
 
Balansblocket hängs mellan vagnen och produkten som skall avlastas och bli ”viktlös”. 
Avsedd för produkter med en vikt av 4-6kg. 
Balansblocket är justerbart för individuellt anpassat motstånd. 
2st karbinhakar 60x6 rostfri ingår i artikeln. 

Vid behov av större balansblock, kontakta Ergofokus för ytterligare information och konsultation. 
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Rostfria skenor och fästen 
för bästa hygien. Se mer 
under 7a. 

Ergoscoop gör det möjligt att ösa mellan gryta & 
kantin utan att utsätta din kropp för större påfrestning. 
Du behöver inte lyfta skopans hela tyngd själv, utan 
endast styra den. Det spar på axlar, armar och rygg.  
 
Ergoscoop hänger i ett balansblock från rostfria 
skenor, som monteras i taket eller fläktkåpan. 
Våra utbildade montörer hjälper er och  
rekommenderar rätt montage för ert kök. 

Ergoscoop består minst av: 
2 st skena art 40300a-FR, 2 st fäste art 40300b-FR, 
2 st ändstopp art 40300c-FR, 1 st åkvagn art 40300d-FR, 
1 st Ergoscoop, d.v.s. 1 st balansblock, 1 st hållare/
grepp, samt 1 st rund 2-litersskopa. 

Nytt främre handtag, 
utvecklat för att förenkla 
placeringen av handen och 
minska vinkeln på 
handleden. 

Alla våra skopor och 
förlängare har öppna 
kopplingar och släta 
svetsar för att säkerställa 
bra diskresultat. 

Genomgående hål i bakre  
handtag för genomspoling 
av rör. 

Små och smidiga balansblock 
med möjlighet att justera 
lyftkraften. 

Tillbehör nedan: 
Förlängare 100 mm art 61110, förlängare 150 mm 
art 61120, pastagrep art 61130, hålskopa 1 liter 
art 61140, hålskopa 2 liter art 61150, rund skopa 
1 liter art 61151, skopa med pip 1 liter art 61153, 
skopa med pip 2 liter art 61152. 
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ERGOSCOOP EFFEKTIVISERAR 
 
"Hej! Vi är SÅÅÅ nöjda med vår ÖSUR. Det är väldigt stor skillnad på belastning av armar, axlar och 
handleder. Installationen och leveransen fungerade alldeles utmärkt!!! Trots att det inte bara var att 
sätta upp skenor med mera, så upplevde vi att Björn som var hos oss, fick till en väldigt bra lösning. 
Vad gäller bemötandet har vi inget att klaga på utan känner oss väldigt väl bemötta" 
Monica Hertzman, Husmor, Norrköping. 
 
 
"Hej! Vi i Svenljunga är jättenöjda med ÖSUR, det tog lite tid för personalen att lära sig använda den 
på rätt sätt, men nu är den alltid upptagen. Den är lätt att underhålla , leveransen skedde smidigt och 
vi har inget negativt att säga om bemötandet av er personal. Tvärtom, allt är till vår belåtenhet." 
Anne Hansson, kostchef, Ullasjö Altarberget, Svenljunga. 

Inget montage är omöjligt! I vårt skensystem 
finns många olika fästen att tillgå, och vi  
hjälper er gärna med tips via telefon 
och/eller montage på plats hos er. 
 
 
För att uppnå en ergonomisk arbetsställning 
gäller generellt att takskenan ska monteras 
från ca 200-500 mm framför grytans framkant 
till grytans bakkant. Man arbetar längs skenan, 
inifrån centrum av grytan och ut mot kantin 
(grytans framkant). Balansblockets vajer är 
då alltid lodrät under arbetet, både vid 
fyllning och tömning. 
 
 
Vid frågor, ring gärna Björn Bok, 0709-78 30 87. 
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Smidigt balansblock som är 
enkelt att justera till viktlöshet. 

Öppen hållare som inte stänger 
in smuts eller värme.  

L&d Ergofokus levererar  
alltid Robot coupes maskinvispar 
med spiralkabel för smidigare 
 användning. 

Ergonomiskt utformade handtag 
med släta ytor för bästa hygien. 

Lätt att knäppa loss med ett 
enkelt handgrepp. 

Mycket enkel att torka av och 
hålla ren! 

Rostfria skenor och fästen 
för bästa hygien. Se mer 
under 7a. 

TEKNISKA DATA ROBOT COUPE MP450 

 

Variabelt varvtal: Med vispar 250-1900 v/m.  

    Med mixerstav 4800-9000 v/m. 

Effekt:   450 Watt.  

Spänning:   230 V. 1-fas. 50 Hz. 

Total längd Rörom:  1355 mm (balansblock, hållare, MP450 med vispar). 

Enskild visplängd: 280 mm (eller 240 mm vid önskemål).     

Med upphängningssystem Ergomixer kan du vispa 
potatismos, krämer, såser och äggvitor mm, utan 
att maskinens tyngd belastar din kropp. 
 
Ergomixer används från ett balansblock som 
normalt monteras i rostfria skenor från taket/
fläktkåpan. Det finns även ett väggfäste med svängarm, 
om montage i taket inte är möjligt. Våra utbildade 
montörer hjälper er och rekommenderar rätt 
montage för ert kök. 
 
Systemet kan användas med olika maskinstorlekar, 
standard är dock MP450 med ballongvispar 
(se spec. nedan). 

Ergomixer består normalt av: 
2 st skena art 40300a-FR, 2 st fäste art 40300b-FR, 
2 st ändstopp art 40300c-FR, 1 st åkvagn art 40300d-FR, 
1 st balansblock art 40103, 1 st hållare art R34128a, 
1 st Robot Coupe MP450FW art R34127. 
 
Tillbehör nedan: 
Stav 350 mm art R27211, Stav 450 mm art R27212 
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Ergomixer fästs vanligtvis i en takskena inne i fläktkåpan. 

När inte detta är möjligt finns väggfäste med svängarm att tillgå. 

Montera skenan mellan centrum 

av gryta och framkant av gryta 

  för bästa ergonomi! 

 

Några röster om Ergomixer 

 

”Jag är nöjd med vispsystemet. Det underlättar framför allt vid potatismosvispningen.” 

Birgitta Sjökvist, FSK Skogsbacken, Storvreta. 

 

”Vi är nöjda, den funkar bra och är lätt att använda.” 

Sabina Wärnberg, Danvikshem, Nacka. 

 

”Den är mycket bra och effektiv!” 

Ljunggården, Enköping. 
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Sadelstol - Calypso 

Sadelstol Calypso ger en korrekt sittställning som håller ryggen i upprätt position. Svank och 
ryggrad intar sin naturliga s-form vilket bär upp nacken och axlar bättre. Det skapar bra blod-
cirkulation, knän och höfter får fördelaktiga vinklar och ger en dynamisk och god avlastning på    
kroppens leder. Stolarnas utformning gör att du kommer nära din arbetsplats, att jobba nära 
kroppen är alltid en fördel i ett belastningsperspektiv.          

TEKNISKA DATA Calypso 

 

Tiltbar sits 

Material: konstläder 

Storlek: 43x36 cm 

Färg: svart (andra färger på begäran, leveranstid 4 v.) 

Höjd: 59-78 cm (för personer mellan ca 160-185 cm) 

Andra möjligheter: 73-97 cm, 64-90 cm, 51-66 cm, 45-55 cm, 40-48 cm. 

 

Tillval: 

Lädersits, art 79458L, Tygsits, art 79458T, Swing, art 79458S, Ryggstöd, art 

79458R,   Armstöd, art 79458A, Fotring mellan 49 cm, art 7945FM, Hjul som låser 

vid belastning, art 7945HL, Gummihjul 75 mm, art 7945GH, Gummihjul 75 mm med 

broms, art 7945GB, Fötter, art 7945F, Rostfritt underrede, art 7945RF, Fotstyrd 

höjdjustering, art 7945FH, ESD-utförande, art 79458ESD. 

Art: 79458 
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Sadelstol - Futura 

Sadelstol Futura ger en korrekt sittställning som håller ryggen i upprätt position. Svank och 
ryggrad intar sin naturliga s-form vilket bär upp nacken och axlar bättre. Det skapar bra blod-
cirkulation, knän och höfter får fördelaktiga vinklar och ger en dynamisk och god avlastning på    
kroppens leder. Stolarnas utformning gör att du kommer nära din arbetsplats, att jobba nära 
kroppen är alltid en fördel i ett belastningsperspektiv.          

TEKNISKA DATA Futura 

 

Tiltbar sits 

Material: konstläder 

Storlek: 40x30 cm 

Färg: svart 

Höjd: 59-78 cm (för personer mellan ca 160-185 cm) 

Andra möjligheter: 73-97 cm, 64-90 cm, 51-66 cm, 45-55 cm, 40-48 cm. 

 

Tillval: 

Swing, art 79457S, Ryggstöd, art 79457R, Fotring liten 45 cm, art 7945FL, Fotring 

mellan 49 cm, art 7945FM, Hjul som låser vid belastning, art 7945HL, Gummihjul 75 

mm, art 7945GH, Gummihjul 75 mm med broms, art 7945GB, Fötter, art 7945F. 

Art: 79457 
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Stol - Velo 

”Cykelsadeln” ger en korrekt sittställning som håller ryggen i upprätt position. Svank och 
ryggrad intar sin naturliga s-form vilket bär upp nacken och axlar bättre. Det skapar bra 
blodcirkulation, knän och höfter får fördelaktiga vinklar och ger en dynamisk och god 
avlastning på    kroppens leder. Stolarnas utformning gör att du kommer nära din arbetsplats, 
att jobba nära kroppen är alltid en fördel i ett belastningsperspektiv.         

TEKNISKA DATA Velo 

 

Tiltbar sits 

Material: konstläder 

Färg: svart (andra färger på begäran, leveranstid 4 v.) 

Höjd: 59-78 cm (för personer mellan ca 160-185 cm) 

Andra möjligheter: 73-97 cm, 64-90 cm, 51-66 cm, 45-55 cm, 40-48 cm. 

 

Tillval: 

Lädersits, art 79456L, Tygsits, art 79456T, Swing, art 79456S, Ryggstöd, art 

79456R,   Armstöd, art 79456A, Fotring liten 45 cm, art 7945FL, Fotring mellan 49 

cm, art 7945FM, Hjul som låser vid belastning, art 7945HL, Gummihjul 75 mm, art 

7945GH, Gummihjul 75 mm med broms, art 7945GB, Fötter, art 7945F, Rostfritt  un-

derrede, art 7945RF, Fotstyrd höjdjustering, art 7945FH, ESD-utförande, art 

79456ESD. 

Art: 79456 
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Stol - Pilates 

Bakgrunden och idén med pilatesstolen har uppkommit genom några personer inom      
idrottsvärlden - genom att kombinera aktivitet och vila på ett genomtänkt sätt, försäkrar man 
sig om de bästa möjliga förutsättningarna för en topprestation. Med andra ord att komma i 
balans med sin kropp och sitt arbete. Den kräver att kroppen "koncentrerar sig att sitta" och 

därmed tränar du upp muskulaturen kring bålen medan du sitter och arbetar.    

TEKNISKA DATA Pilates 

 

Sits med upplåsbar ”pilatesboll”. 

Material: konstläder. 

Färg: grön (alternativt röd). 

Sitsdiameter: 33 cm. 

Sitthöjd: 52-71 cm (alternativt 43-56 cm). 

 

Hjul: 5 st lättrullande hjul, dia 65 mm, varav 2 med broms. 

Art: 79463 
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TEKNISKA DATA WM01 

 

Material: rostfritt stål och plast. 

Mått: Ca 200x150x50 mm 

Max burkhöjd: Obegränsad. 

Spolbar. 

 

Tillbehör: 

  Vakuumgrepp, art 79560 

Denna manuella konservöppnare är robust och flexibel. - Öppnar alla sorters burkar. 
Den lätta vikten gör den ergonomisk att jobba med. Drivhjul och kniv är också enkelt att byta ut 
vid behov. 
 
Öppnaren är tillverkad i rostfritt stål och handtag i plast, 
som tål rengöring även i höga temperaturer.  

Art. 79491 

WM 01  WM 01  
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TEKNISKA DATA WM02 

 

Material: rostfritt stål och plast. 

Mått öppnare: Ca 200x150x50 mm. 

Mått stång: 370 mm, dia 17 mm. 

Mått fästplatta: 265x80 mm. 

Max burkhöjd: 380 mm. 

Spolbar. 

 

Tillbehör: 

  Vakuumgrepp, art 79560 

  Bordsvagn i rostfritt, 

  700x500x750 mm på 4 länkhjul, dia 125 mm, med broms. Art 79489 

Denna manuella konservöppnare är robust och flexibel. - Öppnar alla sorters burkar. 
Den lätta vikten gör den ergonomisk att jobba med. 
 
Drivhjul och kniv är också enkelt att byta ut vid behov. 
Fäststången är fastsvetsad i konservöppnaren. 
 
Fästplattan, fäststången och konservöppnaren är tillverkade i rostfritt stål och handtagen är i 
svart plast, som tål rengöring även i höga temperaturer.  

WM 02  WM 02 

Art. 79492 
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TEKNISKA DATA WM52 

 

Material: rostfritt stål och plast. 

Mått öppnare: Ca 220x200x105 mm. 

Mått stång under bänk: 300 mm. 

Mått fästplatta: 250x210 mm. 

Max burkhöjd: 320 mm. 

Spolbar. 

 

Tillbehör: 

  Vakuumgrepp, art 79560 

  Bordsvagn i rostfritt, 

  700x500x750 mm på 4 länkhjul, dia 125 mm, med broms. Art 79489 

Denna manuella konservöppnare är robust och flexibel. - Öppnar alla sorters burkar. 
WM52 är fjäderavlastad, då det sitter en gasfjäder i bänkfästets stång, vilket gör den lätt att 
ställa in i olika höjder. 
 
Drivhjul och kniv är också enkelt att byta ut vid behov. 
Fäststången är fastsvetsad i konservöppnaren. 
 
Fästplattan, fäststången och konservöppnaren är tillverkade i rostfritt stål och handtagen är i 
svart plast, som tål rengöring även i höga temperaturer.  

WM 52  WM 52 

Art. 79490 
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TEKNISKA DATA WM10 

 

Material: rostfritt stål och plast. 

Mått fästplatta: 280x100x8 mm. 

Max bordtjocklek: 58 mm. 

Max burkhöjd: 400 mm. 

Spolbar - kan diskas i maskin. 

 

Tillbehör: 

  Vakuumgrepp, art 79560 

  Bordsvagn i rostfritt, 

  700x500x750 mm på 4 länkhjul, dia 125 mm, med broms. Art 79489 

Denna manuella konservöppnare är robust och flexibel. Den öppnar alla sorters burkar; runda, 
ovala och fyrkantiga och monteras enkelt på bordsskivan med ett klämfäste. 
 
Fästplattan, fäststången och konservöppnaren är tillverkade i rostfritt stål och greppet, tryckhjul 
och fästplattans bussning är i svart specialplast, som tål rengöring även i höga temperaturer.  
 
Drivhjul och kniv är också enkelt att byta ut vid behov. 

WM 10  WM 10 

Art. 79494 

37. 
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WE 55 WE 55 

TEKNISKA DATA KONSERVÖPPNARE WE55 

 

Material: Rostfritt stål, samt extra tålig pulverlack (motorn).   

Kniv och drivhjul är i specialhärdat stål. 

Eldriven, motor: 230V, 1-fas 50/60 Hz. Effekt: 170 Watt. 

Kapacitet: Hög. 

Mått konservöppnare HxLxB:830x470x340 mm inkl. handtag (fästplatta 330x200 mm). 

Egenvikt konservöppnare: 13 kg. 

Levereras med magnet för burklocken. 

CE-godkänd. 

IP-klass: 54 

Denna nykonstruerade, elektriska konservöppnare som bygger på erfarenheter från tidigare tyska 
öppnare, erbjuder ett lätt och snabbt sätt att öppna stora och små, ovala och runda konservburkar. 
 
Höjden ställs in utan att du behöver lyfta konservöppnaren, då den är fjäderavlastad med en gasfjäder. 
Små burkar på upp till 3 kg, kan hängas i konservöppnaren och du behöver inte ställa ner höjden 
specifikt för dem. Max burkhöjd är 32 cm. Drivhjulet rullar under burkens övre ring, så inga spånrester 
kan komma ner i konservburken. 
 
Kniv och drivhjul är lätta att byta för gemene man och även rengöringen är mycket enkel att utföra. 
 
Konservöppnaren kan även placeras på en specialanpassad bordsvagn 700x550x830 mm på 4 länkjul, 
varav 2 låsbara. Art Konservöppnare inkl. bordsvagn: 79496. 

Konservöppnare inkl. 
bänkfäste: art 79495 

38. 
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OEXTC OEXTC 

TEKNISKA DATA OEXTC 

 

Eldriven med 2 hastigheter. 

Kapacitet: 40-80 burkar i följd. 

Motor: 230V, 1-fas 50/60 Hz. Effekt: 75 W, 13 N/m. 

Mått: 670 x 250 x 450 mm. 

Max burkhöjd: 270 mm 

Egenvikt konservöppnare: 14 kg. 

Levereras med magnet för burklocken. 

CE-godkänd. 

OEXTC är en elektrisk konservöppnare, för kök där volymen av burkar precis överstiger vad man 
klarar av att öppna manuellt. 
 
Konservöppnaren  öppnar såväl runda som rektangulära burkar från 50 till 270 mm höjd. 
 
Gasfjädern i bak är lätt att höja och sänka, och knivdelen är löstagbar för daglig disk. 
 
Konservöppnaren står på 4 st sugfötter och kan placeras på alla slags bordsytor. 

Art 79602 

39. 
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Bordsvåg - vattenskyddad och helt rostfri 

30kg/5g 

Art 89101-30 

Produktinformation 
 

Helt rostfri våg, IP66 vattenskyddat utförande. 
 

 Dubbel LED-display 

 Helt rostfri 

 Enheter: kg / g / lb 

 Vågplatta 230 x 190 mm 

 Storlek totalt hela vågen 235 x 283 x 110 mm 

 Matning: Uppladdningsbart batteri 6V/4Ah och 230VAC adapter 

 Auto nollföljning 

 Autopower off 

 IP66 

 CE-godkänd 

Baksida 

40. 
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Bordsvåg - vattenskyddad och helt rostfri 

Specifikation 

Batteritid:     ca 60 timmar 
 
Fuktighet:      <90%RH 
 
Temperatur:     0~+40°C 
 
EU– typgodkänd / Kröningsbar:  Nej 
 
Gradering:     0,5, 1,0, 2,0 eller 5,0 gram 
 
Helt i rostfritt:     Ja 
 
Kapacitet:      3, 6, 15 eller 30 kg 
 
Vattenskyddad till IP65:   Ja 
 
Vågplatta bredd:    230 mm 
 
Vågplatta höjd:     110 mm 
 
Vågplatta längd:    190 mm 

Finns i fler varianter 
 
Art Nr   Kapacitet  Gradering  Storlek vågplatta 
 
89101-3        3 kg    0,5 gram        23 x 19 cm 
89101-6        6 kg    1,0 gram           23 x 19 cm 
89101-15       15 kg    2,0 gram         23 x 19 cm 
89101-30       30 kg    5,0 gram        23 x 19 cm 

41. 
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Bänkvåg - byggd i mycket stadig konstruktion 

150kg/10g 

Art 89102 

Produktinformation 
 

Golvvåg med rostfritt överdrag byggd i en stadig konstruktion. Lämplig för    
industriella applikationer och försedd med godkänd lastcell. 
 
Vågplatta IP65 med rostfritt överdrag, indikator IP54. 
 

 Aluminium lastcell, godkänd enligt OIML R60 C3 standard, IP65. 

 Blålackerad stålkonstruktion försedd med justerbara fötter och nivåbubbla. 

 

Fördelar 

 Vågindikator med 25mm bakgrundbelyst högkontrast LCD display, 5st tryckknappar. 

 Kombineras med pelare eller monteringsbygel för vågplatta. 

 Strömförsörjning: 4 AA batterier eller 230 VAC väggadapter. 

 

Funktioner 

• X 10 högre upplösning 

• Net/Gross eller lb/kg 

• Summering 

• +/- Check 

• Procentvägning 

• Räknevågsfunktion  

Utgångar 

• RS232/RS485 port för anslutning PC, 

PLC eller repeater. 

• RS232 port konfigurerbar för printer 

• IR ingång för fjärrkontroll 

42. 
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Specifikation 

Batteridriven:     Ja 
Data/Printerutgång:    Ja 
EU-typgodkänd/kröningsbar:  Ja 
Gradering (g):     10,00 gram 
Kapacitet (kg):     150,00 kg 
Vattenskyddad till IP65:   Ja 
Vågplatta bredd (mm):   400 mm 
Vågplatta höjd (mm):   140 mm 
Vågplatta längd (mm):   400 mm 
CE-godkänd 

Tillbehör 

VEPBCL350 
 
 
VEPBCL500 
 
 
VEPBCL700 

Pelare 350 mm med vågindikatorfäste  
 
 
Pelare 500 mm med vågindikatorfäste 
 
 
Pelare 700 mm med vågindikatorfäste 

VEPBSTF Fäste för att montera indikator DFWL på PB 
vågplatta. 

VETDP-225 

VEDFL12 Fjärrkontroll, upp till 8meter räckvidd. 

Printer termisk TCS 54mm, för DFW 

43. 
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Kirunavågen  - inkl. vagn 

44. 

Art 80090K 

Minska matsvinnet, genom att se hur kg-antalet ökar medan maten slängs! 

Kirunavågen är en vagn med integrerad våg och plats för GN 1/2, avsedd för matrester. (GN 1/6 
till höger är avsedd för en slickepott.) Syftet är att minska matsvinnet genom medvetenhet och 
visualisering. Denna åtgärd ihop med tävlingar och andra aktiveter har minskat matsvinnet rejält i 

Kiruna kommun och nu börjar andra att ta efter.  

Vagnen går såklart att komplettera med fler vågar eller andra tillbehör vid önskemål.  

TEKNISKA DATA KIRUNAVÅGEN MED VAGN 

 

Vagnen utförs i en helsvetsad konstruktion i rostfritt stål 

Mått vagn: 600x515x750 mm. 

Mått vågplatta: 550x420x136 mm. 

Kapacitet våg: 150 kg. (Batteridriven) 

CE-godkänd 

Hela konstruktionen är spolbar, för enkel rengöring. 

750 

600 515 
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45. 

Tömningsvagn  - för värmerier. 

Undvik att bära hinkar fulla med varmt vatten, vilket innebär dubbla arbetsmiljörisker. 
Använd istället vår nya tömningsvagn, avsedd för värmerier! 
 
Till vagnen ingår en rostfri kantin GN 1/1-150 med tömningsventil, 
så det är lätt att tömma ut innehållet vid önskad brunn. 
 
Vagnen är försedd med 4 st länkhjul 75 mm, utan broms. 

TEKNISKA DATA TÖMNINGSVAGN 

 

Vagnen utförs i en helsvetsad konstruktion i rostfritt stål 

Tillverkas med en ram av 25x25 mm fyrkantiga rör, 

handtag i 25 mm runt slipat rostfritt rör. 

Mått: 640x440x250 mm (Handtag 900 mm höjd).  

Volym: Ca 20 liter. 

Spolbar. 

Art 34020 

NYHET 2020 
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TILLVERKAD I SVERIGE 
Våra egna produkter tillverkas i Sverige, vilket är en förutsättning för snabba 
och säkra leveranser. Närproducerat ger inte bara lägre transportkostnader, 
utan även en renare luft. Närheten till fabrikerna ger oss möjlighet att 
kontrollera arbetsmiljöförhållanden regelbundet och när du köper en 
svensktillverkad produkt, stödjer du även den svenska arbetsmarknaden. 

CE (Conformité Européenne) 
Symbolen visar att produkten är CE-märkt, enligt gällande lagar och regler. 
Om symbolen inte finns vid en produkt, beror det på att produkten inte ligger 
under maskindirektivet och således inte ska genomgå en CE-märkning. 
Alla våra produkter har dock genomgått erforderliga säkerhetstester och 
kvalitetskontroller. 

GARANTI 
Garanti gäller 2 år (24 månader) för material- och tillverkningsfel. 
 
BETALNINGSVILLKOR 
30 dagar netto efter kreditprövning. 

LEVERANSTID 
De flesta av våra standardprodukter levereras normalt inom en vecka från vårt 
lager i Borlänge. 
 
Produkter markerade med i prislistan tillverkas efter order, 
och har en leveranstid på ca 4 veckor. 

FRAKT & EMBALLAGE 
Tillkommer, om inte annat överenskommits. Vi använder normalt vårt konto hos 
Schenker. 

ÖPPET KÖP 
För oss är det viktigt med nöjda kunder! Därför lånar vi ut de flesta av våra 
standardprodukter på kostnadsfritt öppet köp i 14 dagar. På så vis kan 
användaren testa och utvärdera produkten innan köpebeslut behöver tas. 
Vid eventuell retur, debiteras dock returfrakten, såvida inget annat 
överenskommits. 

46. 

SERVICE 
Serviceärenden bokas med Jenny Caesar, 070-338 79 90. Beroende av servicetyp 
kommer vi ut till kund, alternativt tar hem produkten för service på vår verkstad. 
Vid behov av support i samband med montage, når ni Björn Bok på 0709-78 30 87. 
Vi på Ergofokus kommer gärna till köken för att utbilda personalen både vid ny-
öppning eller för repetition.  Ring Sara Ljunggren 0705-29 99 69 för tidsbokning. 
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ART.NR PRODUKT PRIS SEK 

79290 Harald Budget, manuellt höj- & sänkbar vagn i rostfritt, 800x550x640-940, 2 plan. 14 510 

79300VD 

Harald, Delux  manuellt höj- & sänkbar vagn i rostfritt, 1120x620x650-950 mm, 2 

plan, med plats för totalt 4 diskbackar. SPOLBAR  22 490 

79300B Harald med batteridrift (24V) Offert 

79300g Kantinramar till Harald för 2 st GN 1/3 och 2 st GN 1/6 2 228 

   

79395 

XCART, mobilt saxbord i rostfritt stål. Höj- & sänkbart 300-1000 mm. 24V. Inkl.   

toppskiva (900x550 / 900x650 / 1000x650 mm). 56 126 

   

79393 

Limbo Mini, mobilt, eldrivet (230V), höj- & sänkbart arbetsbord i rostfritt stål, 

med toppskiva i polyeten, 600x450x570-970 mm, SPOLBART 16 559  

79392 

Limbo Budget, mobilt, eldrivet (230V), höj- & sänkbart arbetsbord i rostfritt stål, 

med    toppskiva i polyeten, 800x650x570-970 mm, SPOLBART 16 759 

79391 

Limbo, mobilt, batteri (24V), höj- & sänkbart arbetsbord i rostfritt stål, med topp-

skiva i  polyeten, 800x650x570-970 mm, SPOLBART 20 133 

79392b Rostfri toppskiva till Limbo. Pristillägg art 79391-79393 1 856 

79390g Kantinram till Limbo för 1 st GN 1/1 1 114 

47. 

Prislista  - Giltig fr.o.m. 2020-01-01  

80000S 

Lyftvagn LD80, maxlast 80 kg. Rostfritt utförande. SPOLBAR. Inkl. standardflak i 

rostfritt och batteriladdare. 34 866 

80000M 

Lyftvagn LD80, maxlast 80 kg. Rostfritt utförande. SPOLBAR. Inkl. mjölkflak i  

rostfritt och batteriladdare. 34 866 

80060S 

Lyftvagn LD80, maxlast 80 kg. Rostfritt utförande. SPOLBAR. Inkl. kantingafflar 

och fällbar slät flakskiva i rostfritt, samt batteriladdare. 42 921 

80060M 

Lyftvagn LD80, maxlast 80 kg. Rostfritt utförande. SPOLBAR. Inkl. kantingafflar 

och fällbar flakskiva med mjölkurtag i rostfritt, samt batteriladdare. 42 921 

80090 

Kontrollvåg, integrerad i rostfritt flak, ansluts till batteripaketet (LD80) SPOLBAR. 

Pristillägg på art 80000S (kan ej kombineras med kantingafflar eller mjölkflak) 18 903 

80054H +250 mm pelare (LD80) Pristillägg. 3 238 

80043 Laddare till lyftvagn (LD80) Laddare ingår vid köp av komplett lyftvagn. 1 578 

   

75000S 

Lyftvagn 70E, maxlast 70 kg, lackerat utförande. Inkl. standardflak i polyeten, och 

laddare. STORKÖKSLYFTEN 20 229 

75000M 

Lyftvagn 70E, maxlast 70 kg, lackerat utförande. Inkl. flak i polyeten med skåra  

för mjölkhantering, och laddare. STORKÖKSLYFTEN 20 229 

75000K 

Lyftvagn 70E, maxlast 70 kg, lackerat utförande. Inkl. kantingafflar i rostfritt och  

fällbar skiva i polyeten med skåra för mjölkhantering, och laddare.  27 180 

75500 

Lyftvagn 90E, maxlast 90 kg, lackerat utförande. Inkl. standardflak i polyeten,  

med eller utan skåra för mjölkhantering, och laddare.  22 690 

76000 

Lyftvagn 70ES, maxlast 70 kg, rostfritt utförande. Inkl. standardflak i polyeten,  

med eller utan skåra för mjölkhantering, och laddare.  27 843 

76500 

Lyftvagn 90ES, maxlast 90 kg, rostfritt utförande. Inkl. standardflak i polyeten, 

med eller utan skåra för mjölkhantering, och laddare.  29 261 

77222 Kantingaffel med fällbart mjölkflak i polyeten. Pristillägg på art 75500-76500 6 951 

77225 Rostfri flakplåt till polyetenflak 498x400 mm, d.v.s. standardflak 1 650 

77226 Rostfri flakplåt till polyetenflak med mjölkurtag (mjölflak 510x380 mm) 2 206 

77227 Rostfri flakplåt till polyetenflak med mjölkurtag (kantinflak 580x380 mm) 2 206 

77230 Våg, lös till lyftvagn. Pristillägg på art 75000-76500 8 716 

77231 

Kontrollvåg, integrerad i rostfritt flak, ansluts till batteripaketet Pristillägg på art 

75000 20 334 

77223 +250 mm pelare. Pristillägg på art 75000-76500 2 538 

  

  



     

     L&d Ergofokus AB    +46 243 153 50 
     www.ergofokus.se   info@ergofokus.se 

Ergonomics in focus since 2001 

Ergofokus 

 
L &d 

ART.NR PRODUKT PRIS SEK 

48. 

79450 Palle® 170A, Fotpall på fjädrande hjul 600x350x100-135-170 mm. Aluminium 3 990 

79450S Palle® Fotpall på fjädrande hjul specialhöjd 600x350xMax250 mm. Aluminium 5 990 

79452 Palle® Extra steg 300x350x100-135-170 mm. Aluminium. Tillägg art 79450. 1 500 

79455 Palle®, Fotpall på fjädrande hjul i 2 steg, 700x600x170+170 mm. Aluminium 9 480 

79453 Ihopsättningskit för 2 st Palle® på längden 600 

79449 Dragkrok till Palle® och trallor, 80 cm 350 

79450f Rattar (6 st) istället för skruv vid höjdjustering 180 

   

79452-A735 Palle® Ramp aluminium 700x350x150 mm 2 500 

79542-A1050 Palle® Ramp aluminium 1000x500x300 mm 2 900 

79452FK Gummilist dito 350 

   

79450RFR Palle® 170R, Fotpall på fjädrande hjul 600x350x100-135-170 mm Rostfri 5 490 

79450c-ESD ESD-hjul för Palle® 170R 1 900 

79448 Lyftkrok till mattor 79437 och 79438, 40 cm 383 

79437 Ergomatte för storkök med öljett 600x900 mm 1 339 

79438 Ergomatte för storkök med öljett 1200x900 mm 2 678 

75100 

Lyftvagn 50E, maxlast 50 kg, lackerat utförande, inkl. slätt flak i polyeten   

510x380 mm, samt laddare. Lyfthöjd 139-1123mm. FÖRSKOLELYFTEN 19 639 

    

75500BL 

Lyftvagn 90E, maxlast 90 kg, lackerat utförande, för kittlar 40-60 liter. Lyfthöjd  

upp till 980 mm. Batteriladdare ingår. KITTELLYFTEN  23 502 

77222BS2c Plattform 500x440 mm av polyeten till ”Kittelliften”. Pristillägg på 75500BL. 1 412 

77219 Laddare till lyftvagn 75000-76500. Laddare ingår vid köp av komplett lyftvagn. 2 130 
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40300a-FR Takskena i rostfritt stål, pris/meter 395 

40300s-FR Skenkurva 90 grader, R 500 mm, i rostfritt stål 2 370 

40300b-FR Takfäste i rostfritt stål 168 

40300c-FR Ändstopp i rostfritt stål 95 

40300å-FR Åkvagn i rostfritt stål 695 

40300e-FR Vinkelfäste i rostfritt stål 415 

40300f-FR Skarvstycke i rostfritt stål 222 

40300g-FR h-fäste i rostfritt stål 184 

40300i-FR C-bultfäste i rostfritt stål 235 

40300da-FR Åkvagn i rostfritt stål, för C-bultsfäste (används vid traversmontage) 695 

40300k-FR Kabelvagn inkl. kabelklämma 310 

40300n-FR T-fotsfäste i rostfritt stål 766 

40300p-FR Väggkonsol dubbel I rostfritt stål 514 

40300r-FR Takfäste dubbel i rostfritt stål 457 

40300t-FR Väggkonsol 600 mm i rostfritt stål 1 328 

   

40310 Väggfäste med svängarm, 1000 mm, lackerat 4 600 

40320 Golvfäste m svängarm, 1000 mm, lackerat 5 700 

   

61100 Ergoscoop, hållare, grepp och 2-litersskopa i rostfritt, samt balansblock 2-3 kg. 12 900 

61023 Balansblock, extra 2-3 kg 1 535 

61130 Pastagrep 2 100 

61140 Hålskopa, 1 liter 2 100 

61150 Hålskopa, 2 liter 2 100 

61151 1-litersskopa 2 100 

61152 Klämd 2-litersskopa (med dubbelpip) 2 100 

61153 Klämd 1-litersskopa (med dubbelpip) 2 100 

61110 Förlängare 100 mm 850 

61120 Förlängare 150 mm 955 

   

40103 Balansblock för Ergomiser 2 815 

40501 Hållare Ergomixer, passar Dymanic MF2000 3 485 

40101 Hållare Ergomixer, passar Bermixer 3000 3 485 

R34128a Hållare Ergomixer, passar Robot Coupe 3 485 

R34330 Robot Coupe maskinvisp CMP 250 FW med spiralkabel 6 046 

R34127 Robot Coupe maskinvisp MP 450 FW med spiralkabel 8 637 

R27249 Mixerstav till Robot Coupe 250 mm till CMP250 1 962 

R27211 Mixerstav till Robot Coupe 350 mm till MP450 2 168 

R27212 Mixerstav till Robot Coupe 450 mm till MP450 2 297 

49. 
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79458 Sadelstol Calypso, höj- & sänkbar med vinklingsbar sits 43x36 cm i konstläder 4 350 

79458L Calypso, tillval sits i läder, tillägg på art 79458 222 

79458T Calypso, tillval sits i tyg, tillägg på art 79458 222 

79458R Calypso, tillval RYGGSTÖD tillägg på art 79458 1 639 

79458A Calypso, tillval ARMSTÖD tillägg på art 79458 5 299 

79458S Calypso, tillval SWING tillägg på art 79458 1 083 

79458ESD Calypso, tillval ESD-Utförande, tillägg på art 79458 1 039 

    

79457 Sadelstol Futura, svart tiltbar sits 40x30 cm i konstläder, höj-& sänkbar 59-78 cm. 4 350 

79457R Futura, tillval RYGGSTÖD, tillägg på art 79457 1 639 

    

79456 Cykelsadelstol Velo, svart, tiltbar sits i konstläder, höj- & sänkbar 59-78 cm 4 127 

79456L Velo, tillval sits i läder, tillägg på art 79456 222 

79456T Velo, tillval sits i tyg, tillägg på art 79456 222 

79456R Velo, tillval RYGGSTÖD, tillägg på art 79456 1 639 

79456A Velo, tillval ARMSTÖD, tillägg på art 79456 5 299 

79456S Velo, tillval SWING, tillägg på art 79456 1 083 

79456ESD Velo, tillval ESD-Utförande, tillägg på art 79456 1 039 

    

7945F Fötter istället för hjul, för stolar 79456, 79457 och 79458 0 

7945FL Fotring Liten Stolar 45 cm, pristillägg art 79456, 79457 och 79458 546 

7945FM Fotring Mellan Stolar 49 cm, pristillägg art 79456, 79457 och 79458 546 

7945GB Gummihjul 75 mm med broms för stolar, pristillägg art 79456, 79457 och 79458 711 

7945GH Gummihjul 75 mm för stolar, pristillägg art 79456, 79457 och 79458 546 

7945HL Hjul som låser vid belastning för stolar, pristillägg art 79456, 79457 och 79458 222 

    

79463 Stol med pilatessits i grönt, dia 33 cm. Sitthöjd 52-71 cm 4 456 

50. 

79491 WM01 Konservöppnare, manuell för det lilla storköket 1 957 

79492 WM02 Konservöppnare, manuell för det lilla storköket med bänkfäste 2 843 

79490 WM52 Konservöppnare, manuell med bordsfäste 8 196 

49494 WM10 Konservöppnare, manuell med klämfäste för bord upp till 58 mm (tjocka). 9 389 

79495 WE55 Konservöppnare, elektrisk, komplett med bänkfäste. Hög kapacitet 32 729 

79496 WE55 Konservöppnare, elektrisk, komplett med bordsvagn. Hög kapacitet 40 368 

79602 Konservöppnare, elektrisk, för placering på bänk/bord. Medelhög kapacitet 17 813 

    

79560 Vakuumgrepp 81 

79489 Vagn till WM02, WM52 och OEXTC 700x500x750 mm. 2 släta plan. 6 259 
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ART.NR PRODUKT PRIS SEK 

89101-3 Bordsvåg i rostfritt, 230x190x110 mm. Spolbar 3 kg / 0,5 gram 4 233 

89101-6 Bordsvåg i rostfritt, 230x190x110 mm. Spolbar 6 kg / 1 gram 4 233 

89101-15 Bordsvåg i rostfritt, 230x190x110 mm. Spolbar 15 kg / 2 gram 4 233 

89101-30 Bordsvåg i rostfritt, 230x190x110 mm. Spolbar 30 kg / 5 gram 4 233 

   

89102 Bänkvåg i rostfritt, 400x400x140 mm. Spolbar platta 150 kg / 10 gram 6 919 

89102a-350 Pelare 350 mm hög med indikatorfäste 468 

89102a-500 Pelare 500 mm hög med indikatorfäste 498 

89102a-700 Pelare 700 mm hög med indikatorfäste 538  

89102b Fäste för indikator till vågplatta 312 

89103a Fjärrkontroll, upp till 8 meter räckvidd (passar 89102) 1 438 

89103b Skrivare - termisk (passar 89102) 6 940 

   

80090K Kirunavågen inkl. vagn 16 471 

   

34020 NYHET—Tömningsvagn för värmerier (GN 1/1-150) 8 900 

51. 

79602a Kniv till konservöppnare OEXTC 217 

79602b Drivhjul till konservöppnare OEXTC 844 

79495a Kniv med knivdrivhjul till WE55, elektrisk 796 

79490a Kniv med knivdrivhjul till WM52, manuell 796 

79490b Drivhjul till WM52/55 331 

79490c Drivhjul, support, till WM52/55 331 

79490d Distansskiva till WM52/55 33 

79491a Kniv till WM01, manuell 207 

79491b Drivhjul till WM01, manuell 207 

79492a Kniv till WM02, manuell 207 

79492b Drivhjul till WM02, manuell 244 

79494a Kniv till WM10, manuell 425 

79494b Drivhjul till WM10, manuell 425 
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   L&d Ergofokus AB    Tel:   +46 243 153 50 
   Cirkelgatan 16    Email:  info@ergofokus.se 
   781 72 Borlänge    Web:  www.ergofokus.se    
   Sweden        

Vårt mål är att minska ohälsan 
och öka produktiviteten 

i alla branscher! 


