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MÅNADENS ÅF

I maj fyller vi 20 år!! Men vi firar hela året!

Varje månad skickar vi ut en födelsedagstårta

till månadens bästa återförsäljare.

GRATTIS!! Och hoppas det smakar!

DIGITAL PRODUKTVISNING

Vi fortsätter med våra digitala

produktvisningar! De tar normalt ca en

timme, men kan kortas ner vid behov. Vi

berättar kort om företaget, följt av "live

demo" av våra best sellers. Skicka önskemål

om tid här, så bekräftar vi med en

Teamsinbjudan.

Intresseanmälan digital
produktvisning

WEBBINARIUM

Lyfta, bära och hantera föremål.

Tisdagen den 13 april arrangerar "Mynak"

tillsammans med Arbetsmiljöverket, Svenskt

Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och

Regioner, TCO, Saco, Suntarbetsliv och

Prevent ett kostnadsfritt

utbildningswebbinarium med temat lyfta, bära

och hantera föremål.

Läs mer och anmäl dig här!

ETT LYFT FÖR LANTMÄNNEN!

Hos Lantmännen i Huddinge packas det

dagligen tusentals bitar av olika bakverk.

Innan bakverken kan packas, måste varje

kartong förses med en plastpåse. Påsarna

kommer på stora rullar om ca 20 kg styck,

som ska tas från en pall för att sättas in i en

emballeringsmaskin på ca 160 cm höjd.

Personalen kände av detta moment i både

axlar och rygg, varpå projektledare Thomas

Malm med sina kollegor kontaktade oss på

Ergofokus för en lösning.

Lösningen blev en variant av L&D90P med

specialanpassad squeeze‐&‐turn, som både

lyfter och vänder rullarna rätt innan

användaren släpper in plastrullarna i

maskinen. Vi lämnade ett helt gäng med glada

medarbetare, efter att vi varit och levererat

och instruerat personalen på plats i

Huddinge.

Det kallar vi en ergonomiskt säker och bra

arbetsvardag!

Läs mer här

FOTPALL PALLE® 170A

Vår absoluta best seller!

Fotpall Palle® är en rullbar och säker

arbetsplattform. Snabb och smidig att använda

vid tillfällen när man behöver vara lite längre.

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. Oberoende av längd, med en anpassad

arbetsplattform, har alla möjlighet att få

rätt arbetshöjd vid t ex en maskin eller

liknade. Detta gör att den skadliga

belastningen på axlar, armar och nacke

minskas. Du får också mer naturlig kraft, om

du kan ta i uppifrån.

L&d Ergofokus AB * 0243‐153 50 * info@ergofokus.se
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Klicka här för att avregistrera din adress
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