
KAMPANJ MARS/APRIL 2020

PRODUKTER SOM TILLGODOSER KRAV PÅ BÅDE GOD ERGONOMI,
SÄKERHET OCH HYGIEN INOM LÄKEMEDELS‐ OCH LIVSMEDELSINDUSTRI

Vår utrustning gör stor nytta inom storkök, laboratorium och i

läkemedelsindustri. Ensidiga arbetsställningar, tunga lyft och trånga

utrymmen tillhör vardagen. Därför tillhandahåller vi små, smidiga produkter

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

av efter användande. Eftersom utrustningen ofta steriliseras med starka

kemikalier ställs det även väldigt höga krav på hållbarhet. De arbetsbord,

lyftvagnar och övriga hjälpmedel vi erbjuder skräddarsys för den miljö de ska

användas i. Allt går att lösa!

Fraktfritt på alla order t.o.m. 2020‐04‐30. Ange kod "vårkamapnj‐2020". Känner du igen dig?

LYFTVAGN LD80

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.

Med LD80 lyfter och transporterar ni kartonger, lådor, burkar, säckar,

kantiner, plastbackar etc.

LD80 är helt enkelt den perfekta vagnen, där kravet på god hygien är

stort. Läs mer här!

ARBETSBORD LIMBO

Limbo är ett spolbart och rullbart arbetsbord som är höj o sänkbart

med eldrift (230V) eller batteridrift (24V). Standardstorlek

800x650x570‐970 mm.

Bordet är flexibelt och passar för många arbetsuppgifter. Den starka

konstruktionen klarar allt från datorer till stora skärmaskiner. Rätt

arbetshöjd avlastar axlar, nacke och rygg. Läs mer här!

FOTPALL PALLE

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. Palle® finns i aluminium och rostfritt stål.

Läs mer här!

Vårt mål är att minska ohälsan och öka er produktivitet, genom produkter,
som inte bara avlastar, utan även effektiviserar tunga och svåra arbetsmoment.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

L&d Ergofokus AB * 0243‐153 50 * info@ergofokus.se
Klicka här för att avregistrera din adress
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