Lift&Drive

Lift&Drive
Apoteksmodellen

Apoteksvagn “backlyft”
anpassad för apoteksarbete
Apoteksmodellen vår ergonomiskt utformade
lyftvagn för en effektiv och säker arbetmiljö,
minimerar risken för belastningsskador.

Klarar lyft upp till 70 kg och har ett inbyggt
klämskydd och är CE-märkt.

Vagnen är mycket nätt och smidig, perfekt för
lyft och transporter av backar, kartonger och
dylikt. Vagnen underlättar även arbetet vid
t ex uppackning av varor.
I grundutförande är den utrustad med ett
fällbart lastflak och en gaffel anpassad för
apoteksbackarna. Apoteksvagnen är mycket
användarvänlig och kräver minimalt med
underhåll.
Batteriladdaren sitter i en hållare på vagnen
och ansluts enkelt till ett vanligt vägguttag
för uppladdning. Vagnen är väldigt robust och
tåligt byggd i aluminium och lackat stål.

Lastflaket och handtaget
Apoteksflaket har en fällbar flakskiva
och under den en gaffel anpassad till
apoteksbackarna. Detta är höj- och sänkbart
och styrs enkelt med manöverdosan som är
löstagbar och sitter i en hållare på handtaget.
Med flakskivan uppfälld används gaffeln för
att lyfta backarna, det går bra att lyfta en hel
trave samtidigt.
Med flakskivan i nerfält läge kan kartonger,
lådor och mycket annat också hanteras och
lyftas.

Handtaget kan enkelt justeras i höjdled, för
att anpassas till rätt höjd för användaren.

Tillbehör

Art nr. 15016
Förvaringshylla
Art nr.15012
Lastflak, Apoteksmodell

Art nr. 15029
Adapter, för hantering
av backar med olika bredd

Art nr. 15030
Gummihandtag
Art nr. 15017
Skrivpulpet

Art nr.15013
Hållare till saldolistan

Art nr. 17134 (18V)
Art nr. 19010 (24V)
Batteriladdare

Art nr. 15019
Vinkel till
Art nr.15014
Soppåsehållare, enkel

Art nr.15015
Soppåsehållare, dubbel

saldohållaren
Art nr.17230A
Batteriladdhållare

Art nr. 15024
Backhållare för tomma backar,
så hålls golvytan fri.

Art nr. 17272
Manöverdosa

Lift&Drive Apoteksmodellen
Apoteksmodellen är vår nätta och smidiga
lyftvagn med fokus på apoteksarbete.
Chassit är endast 435 mm brett, vilket gör
vagnen väldigt lätt och smidig att manövrera.
Trots låg egenvikt klarar vagnen vikter upp till
70 kg.

Pelaren har skruvdrift och finns att få i olika
höjder.
För maximal säkerhet har vagnen en inbyggd
frikopplingsfunktion, som fungerar som ett
kläm- och tippskydd, vagnen är CE-märkt.

Tekniska specifikationer för Lift&Drive, apoteksmodellen 70E

Masten

Totalhöjd, 		
standard 		

Totalhöjd,
lågbyggd 		

Total lyfthöjd,
standard 		

Total lyfthöjd,
lågbyggd

Slaglängd

-250

1442 		

1413 		

1123 		

1094

984

standard

1692 		

1663 		

1373 		

1344

1234

+250

1942 		

1913 		

1623 		

1594

1484

+500

2192 		

2163 		

1873 		

1844

1734

Min lyfthöjd standard, lågbyggd 				

139, 110 mm

Totalbredd 				

498 mm

Längd (utan lastflak) standard, lågbyggd 		

735, 716 mm

Lastplan (LxB) 				

330x410mm

Hjuldiameter (fram/bak) standard, lågbyggd 		

80/100, 50/75 mm

Maxlast 70E, 70ES 				

70 kg

Egenvikt 				

33 kg

Batterispänning 				

24 V

Batterikapacitet 				

6,5 Ah

Laddspänning 				

230VAC/50Hz eller 115VAC/60Hz

Material				

Chassi i pulverlackat stål

Flaket kan vid behov flyttas upp 110 mm i släden.

För mer information
kontakta din säljare
PRONOMIC AB
Domherrevägen 15
192 55 Sollentuna
Telefon: 08 - 544 706 60
Fax: 08 - 544 706 70
E-post: info@pronomic.se
Hemsida: www.pronomic.se

Vi är experter på
ergonomiska
lyfthjälpmedel

