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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). Spjut för rullhantering (art 80062). 

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: 420x660x1710 mm. 

Spolbar, IPX5. 

CE-godkänd. 

Art. 80000 
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. 



     

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

Ergonomics in focus since 2001 

Ergofokus  L &d 

 

3a. 
LD80 
Ver. SE-001 
Sida 2/2 

Kombiflak; GN-gafflar 
och flakskiva art 80060 

Plattform med våg, art 80090 

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

 

LD80 på CCS Healthcare i Borlänge. 

          LD80 med lådor. LD80 med bom, art 80062 

 

 
LD80 med tralla och backar. 


