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Saksinostovaunut   
- laatua oikealla korkeudella 
Saksinostovaunulla siirrät ja nostat lavan ergonomisesti 
oikealle työskentelykorkeudelle. 
Vaunut on nykyaikaisesti muotoiltu, pyöristetyt kulmat 
vähentävät vahinkoja lavoille, tavaroille sekä muulle 
ympäristölle.

Nostimen rakenne ja muotoilu suojaa käyttäjää 
rasitusvammoilta. Esimerkkinä: ergonomisesti 
suunniteltu kahva ottaa huomioon ranteen ja käden
luonnolliset kulmat ja näin mahdollistaa vaivattoman 
käsittelyn.

Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla 
testausohjelmilla yhteistyössä terveys- ja 
työturvallisuusalan ammattilaisten kanssa.
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Tekniset ominaisuudet
Kuormat 1500 kg saakka voidaan siirtää 
ja nostaa 470 mm saakka Logitrans-
saksinostimella. Tästä ylöspäin vaunun 
nostokyky on 1000 kg.

Optimaalinen käytettävyys 
l pieni omapaino
l kaikki vaunun toiminnot on keskitetty  
 kahvaan käytön helpottamiseksi
l ergonominen kahva

Pitkä käyttöikä ja alhaiset  
ylläpitokustannukset 
l vankka rakenne
l laadukkaat materiaalit

Optimoitu tasapaino 
l matala rakennekorkeus
l haarukkapituus 1200 mm
l ohjauspyörän tukijalat
l telihaarukkapyörät  

Lisävarusteina: kauko-ohjaus, automaattinen tasonsäätö, 
jarru, erillinen taikka sisäänrakennettu laturi. 

HL1006 ominaisuuksia ovat pieni voiman tarve,  
varvassuojat sekä käyttökahvan vapaa-asento.

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja. 
Kysy lisätietoja meiltä www.ergolift.fi tai vieraile sivustolla www.logitrans.com

Ergonominen kahva takaa 
käyttäjälle rennon otteen. 

Telipyörillä on jarrutoiminto. 
Pyörämateriaalit ovat  
lattiaystävällisiä.

Automaattinen korkeuden-
säätölaite (lisävaruste) 
varmistaa ihanteellisen 
työskentelykorkeuden.

Mahdollisuus merkitä vaunu 
nimellä/ osastolla.

Saatavissa käsi- tai akkukäyt-
töisenä, ruostumattomana 
taikka Ex-suojattuna.

Patentoitu sylinterirakenne 
mahdollistaa matalan 
rakennekorkeuden.

* Vaunun kapasiteetti muuttuu 1500 kg:sta 1000 kg:aan, kun nostokorkeus yli 470 mm.

Tuote (mitat mm) HL 1006 EHL 1004

Kapasiteetti (kg) 1500* 1000 1500* 1000

Nostokorkeus h3  500 600 800 800 800 500 600 800 800 800

Haarukan pituus l 700 900 1200 1520 2000 700 900 1200 1520 2000

Rakennekorkeus h1 540 540

Haarukkaleveys b5 480, 540, 680 540, 680 480, 540, 680 540, 680

Pituus ilman haarukoita l2 356 451

Kokonaispituus l1 1056 1256 1556 1876 2356 1151 1351 1651 1971 2451

Kokonaiskorkeus kahvan kanssa h4 1225 1195

Haarukoiden matalin korkeus h13 85 90 85 90

Haarukan leveys e 163 163

Pyörien kääntökulma 230° 180°

Käytäväleveys Ast 1830 (lava: 1200 x 800) 1890 (lava: 1200 x 800)

Nostonopeus kuormalla/ilman kuormaa 0,05/0,08 m/s

Nostonopeus normaali/ pika 10/35 mm per pumppaus

Laskunopeus ilman kuormaa 0,093 m/s Kuormalla/ ilman kuormaa 0,07/0,05 m/s

Pumppumoottori 0,9 kW 12 V

Paino 1200 mm haarukoilla (ilman akkua) 95 kg 104 kg
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