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Utrustning som tillgodoser krav på både god ergonomi och hygien!

Inom storkök, laboratorium och läkemedelsindustri förekommer många lyft, men även ensidiga

arbetsställningar och trånga utrymmen är ofta ett problem. Förutom vikten av att anpassa

arbetsplatsen rent ergonomiskt, är hygienfaktorn a och o. Därför tillhandahåller vi små, smidiga

produkter tillverkade i rostfritt stål, med inkapslad elektronik, så att de lätt kan spolas av efter

användande.

Livsmedelsdagarna i Halmstad

Temat under årets Livsmedelsdagar i Tylösand

var "HÅLLBARHET" ‐ ett koncept som passar

Ergofokus som handen i handsken. Det är inte

bara viktigt att vi använder hela råvaran på ett

effektivt och hållbart sätt. Även människan

inom livsmedelsproduktionen eller i köket ska

hålla både på arbetplatsen och på fritiden,

under hela livet.

En professor föreläste bl.a. om att äta rätt för

att slippa bli sjuk, och i förlängningen behöva

ta mediciner. Precis så tänker vi med t.ex.

tunga lyft. Om du lyfter rätt, slipper du få ont

och således värktabletter och/eller annan

rehabilitering.

För att belysa att även ett litet paket kan

väga mycket, framför allt vid upprepade lyft,

hade vi en enkel, men uppskattad tävling.

Med bara 0,2 kg felmarginal vann Ola

Broström på Kemi‐Intressen AB. Stort grattis!

‐ Bra jobbat!

Kommande event!

Under hösten kommer vi delta på ytterligare

mässor. Här kommer vi presentera både

Erofokus och våra ergonomiska

produktlösningar. Har ni inte möjlighet att

besöka oss på något av dessa event, kommer

vi gärna till er, för personlig rådgivning. Maila

sara@ergofokus.se så bokar vi en tid som

passar er verksamhet!

Medicinteknikdagarna
Linköping 2‐3/10

Martin & Serveras julmässor
okt‐nov 2019

PALLE HS ‐ Det upplyftande alternativet!

I samarbete med AstraZenika i Södertälje har

vi tagit fram en mobil, höj‐ och sänkbar

arbetsplattform, Palle®HS.

Från arbetsplattformen, utför personalen

olika göromål med bästa arbetshöjd

oberoende kroppslängd.

Arbetsplattformens fyra länkhjul gör att den

enkelt flyttas mellan olika

produktionsenheter.

Fotpallen har en instegshöjd på 170 mm och

ett längdslag i höjd på 300 mm.

Höjdjusteringen drivs med utbytbara

batterier, som enkelt och smidigt växlas mellan

varandra när ett av dem behöver laddning.

Fotpall Palle®HS är spolbar och kan användas i

fuktiga och tuffa miljöer.

Staket levereras efter önskemål.

Läs mer om våra övriga
arbetsplattformar här!

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

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Klicka här för att avregistrera din adress

Postman
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