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Ergonomi…. 

En avgörande faktor inom lyftteknik och 
materialhantering 

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete 
och miljö till människors behov och                
förutsättningar. 

I praktiken handlar ergonomi ofta om hur arbets-
platsen och arbetsmiljön ska vara anpassade för 
att inte slita på kroppen i onödan, till exempel 
avseende arbets-ställning, arbetshöjd och lyft. 

Upprepade lyft behöver inte vara tunga för att 
bli både farliga och kostsamma. Även lyft så 
lätta som 5-10kg kan ge förslitningsskador. 

Med produkter och lösningar som hjälper till att 
lyfta smartare och ergonomiskt rätt, kan arbets-
skador med långa rehabiliteringskostnader     
undvikas. 

Riskfaktorer 

Vid bedömning av belastningsergonomiska     
förhållanden i en verksamhet handlar det om 
att identifiera både riskkällor och tidiga tecken 
på besvär. 

Några av de vanligaste riskfaktorerna för       
belastningsergonomiska problem illustreras här 
bredvid. 

På arbetsmiljöverkets webbsida finns            
information och checklistor för utvärdering av 
arbetsplatser med avseende på lyft och        
förflyttning av last. 

Läs mer på www.av.se. 

...ger ekonomi 



Arbetspla ormar 

Utrustning som tillgodoser krav på både god ergonomi och kvalitet! 

Vi på Ergofokus pratar inte om att sälja produkter, vi jobbar med lösningar! Vi bryr oss inte om ifall              
produktlösningen vi i slutskedet levererar är gul eller grön, stor eller liten, vi bryr oss bara om att den uppfyller 
era behov på ett optimalt sätt avseende både ergonomi och produktivitet. 

Ergonomiskt säkra arbetsplatser ökar er lönsamhet genom: 

 Effektivare produktionsprocess 

 Förre arbetsskador 

 Förbättrad kvalitet 

 Nöjdare personal 

Arbetsplattformar! 

Oberoende av längd, med en anpassad arbetsplattform, har alla        
möjlighet att få en säker och bra ergonomisk arbetsplats, vid t ex en  
maskin eller liknande. 

Vi tillverkar arbetsplattformar i olika utföranden allt efter erat behov.      
Vi har både fasta plattformar, mobila plattformar samt höj– och sänkbara 
arbetsplattformar, allt för att skapa en ergonomiskt säker arbetsplats. 

Arbetsplattformarna finns i olika material; lackerat, aluminium eller    
rostfritt, helt efter vad eran miljö kräver. 

 

 

Arbetsplattformarna är indelade i följande produktgrupper: 

Fasta Arbetspla ormar:         Är pla ormar som har en bestämd plats vid en maskin  

       eller liknande. 

Mobila Arbetspla ormar:        Denna typ av pla ormar är utrustad med ädrande hjul  

       vilket gör den smidig a  fly a runt dit behovet finns.  

Höj– och Sänkbara Arbetspla ormar:    Med denna typ av pla orm kan höjden justeras elektriskt 

       för a  möjliggöra bästa ergonomiska arbetsställning    

       oberoende av längd. 

Kundanpassningsbar Arbetspla orm:   Denna typ av pla orm konstrueras och anpassas helt  

       e er kunden behov. 

Modulbyggda Arbetspla ormar:    E  unikt modulkoncept med e  antal färdiga enheter   

       vilket ger möjligheten a  bygga en pla orm helt e er  

       erat behov.  



PALLE®RAMP L 

Palle®Ramp Serie L, är en flexibel 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 & nacke.  

Plattformen är modul-byggd så att det är möjligt att sätta samman flera Palle®Ramp och Palle®Steg i alla 
olika kombinationer. Allt för att ni skall kunna uppnå en flexibel och ergonomiskt optimal arbetsmiljö som 
passar just er. 

Palle®Ramp Serie L är tillverkad av pulverlackerad, Orange RAL 2002, stålplåt. 

 

Max belastning 130kg. 

Palle®Ramp 

= Mobil Pla orm 

= Fast Pla orm = Modulbyggd Pla orm 

= Höj‐ & sänkbar Pla orm 

= Kundanpassningsbar Pla orm 

Ar kel Num-
mer  Ar kel     Benämning 

Må  Pla orm, mm 

Övrigt Längd  Bredd  Höjd 

79451‐150L Palle®Ramp 150L  600 350 150   

79451‐225L Palle®Ramp 225L  600 350 225   

79451‐300L Palle®Ramp 300L  600 350 300 
Måste kombineras med Palle®Ramp 

eller Palle®Steg 

79451‐450L Palle®Ramp 450L  600 350 450 
Måste kombineras med Palle®Ramp 

eller Palle®Steg 



Palle®Ramp Steg 

PALLE®RAMP L 

EXEMPEL PÅ MÖJLIGHETER! 

Tvåstegsramp gjord av: 

Palle®Ramp 300L 

Palle®Ramp Steg 150L 

Arbetsplattsform gjord av: 

4st Palle®Ramp 150L 

Tvåstegsramp gjord av: 

Palle®Ramp 450L  

Palle®Ramp Steg 450L 

Palle®Ramp Steg 225L 

www.ergofokus.se 

Ar kel       
Nummer 

Ar kel                                   
Benämning 

Må  Pla orm, mm 

Övrigt Längd  Bredd  Höjd 

 79453‐150L  Palle®Ramp Steg 150L  600 250 150 
Måste all d kombineras med någon  

av Palle®Ramp. 

 79453‐225L  Palle®Ramp Steg 225L  600 250 225 
Måste all d kombineras med någon 

av Palle®Ramp. 

 79453‐300L  Palle®Ramp Steg 300L  600 250 300 
Måste all d kombineras med någon 

av Palle®Ramp. 

 79453‐450L  Palle®Ramp Steg 450L  600 250 450 
Måste all d kombineras med någon 

av Palle®Ramp. 



PALLE®RAMP A 

Palle®Ramp A används vid maskiner eller liknande där operatörerna behöver komma upp en bit för att uppnå 
en ergonomisk säker och effektiv arbetsställning.                

Pallrampen står säkert och fast på gummifötter. Den har låg egenvikt vilket gör den lätt att flytta med grepphål 
rampen.                                                                                                                                                                          
Materialet är halkreducerande aluminium och enkelt att hålla rent genom att torka- eller spola av rampen. 

Vid önskemål levereras Palle®Ramp A även med en mjuk kantlist. 

Smart, ergonomiskt och hygieniskt!  

Max belastning 130kg. 

Palle®Ramp A 

= Mobil Pla orm 

= Fast Pla orm = Modulbyggd Pla orm 

= Höj‐ & sänkbar Pla orm 

= Kundanpassningsbar Pla orm 

Ar kel      
Nummer 

Ar kel                  
Benämning 

Må  Pla orm, mm 

Övrigt Längd  Bredd  Höjd 

 79452‐A635  Palle®Ramp A635  600 350 150   

 79452‐A935  Palle®Ramp A935  900 350 150   

 79452‐A1235  Palle®Ramp A1235  1200 350 150   

 79452‐A650  Palle®Ramp A650  600 500 150   

 79452‐A950  Palle®Ramp A950  900 500 150   

 79452‐A1250  Palle®Ramp A1250  1200 500 150   

 Tillägg   Benämning   Beskrivning    

 79452FK  Kantlist   Mjuk kantlist på båda gavlarna   



EXEMPEL PÅ MÖJLIGHETER! 

PALLE®RAMP Flex 

Palle®Ramp Flex är en fasta arbetsplattform som helt konstrueras och tillverkas efter erat behov.  

Vi gör en behovsanalys tillsammans med er avseende storlek, form, laster, material mm.  

Vi tillverkar Palle®Ramp Flex ofta i rostfritt, lackerat samt i aluminium material, allt för att få en bra och                   
kostnadseffektiv lösning för just er. 

Ritningar, bilder mm presenteras ofta i 3D-cad bilder från Solid Works. 

 

Tveka inte att kontakta oss, ingen plattform är för liten eller för stor! 

79452-Flex   Palle®Ramp Flex 
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PALLE®Serie L 

Palle®Serie L är en rullbar och flexibel 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.  

Plattformen är modul-byggd så att det är möjligt att sätta samman flera pallar och steg i alla olika                  
kombinationer. Allt för att ni skall kunna uppnå en flexibel och optimal arbetsmiljö anpassad för just er. 

Palle®Serie L rullar på 4 fjädrande hjul och flyttas enkelt med foten och fotpallen står stilla genom att den      
belastas med kroppstyngden.  

Plattformen är tillverkad av pulverlackerad, Orange RAL 2002, stålplåt.  

 

Vikt användare; 30-130 kg. 

Palle®L 

= Mobil Pla orm 

= Fast Pla orm = Modulbyggd Pla orm 

= Höj‐ & sänkbar Pla orm 

= Kundanpassningsbar Pla orm 

Ar kel 
Nummer 

Ar kel                 
Benämning 

Må  Pla orm, mm 

Övrigt Längd  Bredd  Höjd 

79450‐150L Palle®150L  600 350 150 
Måste kombineras med Palle®xxxL eller 
Palle®Steg xxxL 

79450‐225L Palle®225L  600 350 225 
Måste kombineras med Palle®xxxL eller 
Palle®Steg xxxL 

79450‐300L Palle®300L  600 350 300 
Måste kombineras med Palle®xxxL eller 
Palle®Steg xxxL 

79450‐450L Palle®450L  600 350 450 
Måste kombineras med Palle®xxxL eller 
Palle®Steg xxxL 



EXEMPEL PÅ MÖJLIGHETER! 

Rullbar Tvåstegspall gjord av: 

Palle®300L 

Palle®Steg 150L 

Rullbar Plattform gjord av: 

4st Palle®150L 

Rullbar Tvåstegspall gjord av: 

Palle®450L  

Palle®Steg 450L 

Palle®225L 

PALLE®Serie L 

Palle®Steg L 
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Ar kel     
Nummer 

Ar kel                    
Benämning 

Må  Pla orm, mm 

Övrigt Längd  Bredd  Höjd 

 79452‐150L  Palle®Steg 150L  600 250 150 
Måste all d kombineras med någon 

av Palle®xxxL. 

 79452‐225L  Palle®Steg 225L  600 250 225 
Måste all d kombineras med någon 

av Palle®xxxL. 

 79452‐300L  Palle®Steg 300L  600 250 300 
Måste all d kombineras med någon 

av Palle®xxxL. 

 79452‐450L  Palle®Steg 450L  600 250 450 
Måste all d kombineras med någon 

av Palle®xxxL. 



PALLE®Serie A 

Arbetsplattform Palle®A är en rullbar och flexibel 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.  

Chassiet är i aluminium och stå-ytan är tillverkad i halkreducerande räfflad aluminium.                               
Plattformen är manuellt justerbar i 3 olika höjder, 100mm, 135mm och 170mm. 

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. 

Palle®A 

= Mobil Pla orm 

= Fast Pla orm = Modulbyggd Pla orm 

= Höj‐ & sänkbar Pla orm 

= Kundanpassningsbar Pla orm 

Ar kel            
Nummer 

Ar kel                         
Benämning 

Må  Pla orm, mm 
Övrigt 

Längd  Bredd  Höjd 

 79450‐170  Palle®170A  600 350 100, 135, 170   

 79450‐270  Palle®270A  600 450 100, 135, 170   

 Tillägg   Benämning   Beskrivning    

 79452‐170  Extra Steg 350  300x350, manuellt justerbart i höjd   

 79452‐270  Extra Steg 450  300x450, manuellt justerbart i höjd   

 79453  Ihopsä ningskit  Ihopsä ningskit för två Palle på längden   

 79449  Dragkrok  Dragkrok ll Palle®A&L   



PALLE®A FLEX 

Palle®A Flex är den mobila (rullbara) arbetsplattformen som helt konstrueras och tillverkas efter erat behov.  

Plattformen har fjäderbelastade hjul som gör att den står stilla så fort den belastas med kroppstyngden. 

Vi gör en behovsanalys tillsammans med er avseende storlek, form, laster, material mm.  

Vi tillverkar Palle®A Flex ofta i rostfritt, och aluminium material, allt för att få en bra och kostnadseffektiv     
lösning för just er. 

Ritningar, bilder mm presenteras ofta i 3D-cad bilder från Solid Works. 

 

Tveka inte att kontakta oss, ingen plattform är för liten eller för stor! 

EXEMPEL PÅ MÖJLIGHETER! 

79450-Flex   Palle®A Flex 
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PALLE®Serie R 

Arbetsplattform Palle®R är en rullbar och flexibel 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.  

Chassiet är och stå-ytan är tillverkad i rostfritt material med ett halkreducerande utstansat mönster. Även  
fjädrar och länkhjul är i rostfritt utförande.  

Plattformen är manuellt justerbar i 3 olika höjder, 100mm, 135mm och 170mm. 

Palle®R rullar på 4 fjädrande hjul och flyttas enkelt med foten. 

Fotpallen står stilla genom att den belastas med kroppstyngden.  

Vikt användare; 30-150 kg. 

Palle®170R 

= Mobil Pla orm 

= Fast Pla orm = Modulbyggd Pla orm 

= Höj‐ & sänkbar Pla orm 

= Kundanpassningsbar Pla orm 

Ar kel               
Nummer 

Ar kel               
Benämning 

Må  Pla orm, mm 
Övrigt 

Längd  Bredd  Höjd 

 79450RFR  Palle®170R  600 350 100, 135, 170   

 Tillägg   Benämning   Beskrivning    

 79450c‐ESD  ESD   ESD‐Hjul   

 79449  Dragkrok  Dragkrok ll Palle®A, L & R    



PALLE® HS 

I samarbete med AstraZeneca 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. 

Plattformen har en instegshöjd på 160mm och ett längdslag  i 
höjd på 320mm. 

Palle®HS kan väljas i två bredder, 650 eller 900mm. 

Höjdjusteringen drivs med utbytbara batterier, som enkelt och smidigt växlas mellan varandra när ett av dem 
behöver laddning. 

Arbetsplattformen Palle®HS är spolbar och kan användas i fuktiga och tuffa miljöer. 

Räcke konstrueras och levereras efter önskemål. 

Max belastning 130kg. 

Palle®HS 

Ar kel       
Nummer 

Ar kel Benämning 

Må  Pla orm, mm 

Slaglängd  Övrigt 
Längd  Bredd 

Lägsta 
Höjd 

 79454‐650 Palle®HS 650  650 650 160 320  

 79454‐900 Palle®HS 900  900 650 160 320  

  Räcken anpassas e er behov och önskemål. 

= Mobil Pla orm 

= Fast Pla orm = Modulbyggd Pla orm 

= Höj‐ & sänkbar Pla orm 

= Kundanpassningsbar Pla orm 



PALLE® PLATÅ 

Palle®Platå kan användas inom alla typer av industrier, och kan med fördel också användas vid till exempel 
monteringslinor eller arbetsplatser med arbetsrotation.  

Med ett elektriskt höj– och sänkbart golv får personalen rätt arbetshöjd vilket gör jobbet lättare och              
effektivare, men framför allt minskar belastnings– och förslitningsskador på grund av felaktig arbetsposition. 

Palle®Platå 

Palle®Platå kan utrustas med ett antal tillbehör t ex, räcken, påkörningsskydd, olika  typer av         
klämskydd, trappsteg, gångramper mm.  

Kontakta Ergofokus för ytterligare information. 

Ar kel    
Nummer 

Ar kel                     
Benämning 

Må  Pla orm, mm  Slaglängd 
mm 

Övrigt 
Längd  Bredd  Lägsta Höjd 

 79455‐7575  Palle®Platå 7575  750 750 60, 100, 150 300  

 79455‐11075  Palle®Platå 11075  1100 750 60, 100, 150 300  

 79455‐120100  Palle®Platå 120100  1200 1000 60, 100, 150 300  

 79455‐150100  Palle®Platå 150100  1500 1000 60, 100, 150 300  

 79455‐180100  Palle®Platå 180100  1800 1000 60, 100, 150 300  

 79455‐200120  Palle®Platå 200120  2000 1200 60, 100, 150 300  

 Tillägg   Benämning   Beskrivning  Övrigt 

 79455‐IND  Palle®Platå IND 
Uppgradering med grövre hydraulcylindrar, industrianpassad     
manöverdosa, motor och punp inbyggd i skyddande plåtlåda       

placerad stående på pla ormen. 

 

= Mobil Pla orm 

= Fast Pla orm = Modulbyggd Pla orm 

= Höj‐ & sänkbar Pla orm 

= Kundanpassningsbar Pla orm 



PALLE® PLATÅ FLEX 

EXEMPEL PÅ MÖJLIGHETER! 

79455-Flex Palle®Platå Flex 

Palle®Platå Flex är den höj– och sänkbara arbetsplattformen (flytande golv) som helt konstrueras och      
tillverkas efter erat behov.  

Vi gör en behovsanalys tillsammans med er avseende storlek, form, utförande, laster, material mm.  

Vi tillverkar Palle®Platå Flex ofta i rostfritt, lackerat och aluminium material, allt för att få en bra och                       
kostnadseffektiv lösning för just er. 

Ritningar, bilder mm presenteras ofta i 3D-cad bilder från Solid Works. 

 

Tveka inte att kontakta oss, ingen arbetsplattform är för liten eller för stor! 
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w w w . e r g o f o k u s . s e 

L&D Ergofokus AB 

Cirkelgatan 16 

SE-781 72 Borlänge 

SWEDEN 

Phone  +46 243 153 50 

E-mail info@ergofokus.se 

Web  www.ergofokus.se 

 

Vi skapar ergonomiskt säkra             
arbetsplatser! 


