
LYFTA RULLAR
Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyft-
verktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier 
världen över med skräddarsydda ergonomiska lösningar. Vi 
lyfter allt!
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ERGONOMISKA RULLYFTAR

Lifts Alls rullyftar tar rullar av alla storlekar och sorter:  
Papper, plast, stålband, kabel och tråd för att nämna några. 
Samtliga lyftar drivs av enbart tryckluft, vilket ger en låg 
energiförbrukning, samt tysta och säkra lyft.

Ergonomiskt fokus
Där manuell hantering är obekväm och skadlig och tra-
ditionella telfrar och lyftvagnar är klumpiga och osmidiga 
är Lifts Alls rullyftar det perfekta alternativet. Användaren 
upplever omgående en förbättring i såväl produktiviteten 
som den personliga hälsan tack vare gripdonets ergono-
miska utformning. Arbetsgivaren å sin sida märker snabbt 
en positiv skillnad i sjukfrånvaron på arbetsplatsen.

Komplett lyftsystem
Lifts Alls kompletta Bal-Trol System består av en opti-
merad kombination av:
- Bal-Trol, med lyftkapacitet upp till 600 kg
- Gripdon, skräddarsytt för varje ändamål
- Skensystem eller vikarmskranen FlexiCrane

Funktionsgaranti
Lifts All har erfarenhet av lyft sedan 1994 och har kon-
struerat tusentals olika skräddarsydda lösningar. Utöver 
normala garantier lämnar vi därför också en funktionsgar-
anti - vi löser ditt lyftproblem!

Skräddarsydda gripdon
Behöver du lyfta högt, tilta eller rotera dina rullar? Lifts All 
skräddarsyr ditt gripdon och Bal-Trol efter dina önskemål 
för att du ska få det ultimata lyftverktyget.

5083
Styrning: PSH

Maxlast: 80 kg

Funktioner:  
Tilt 90 grader och autojust-
ering av tyngdpunkt.

2456
Styrning: PSH

Maxlast: 150 kg

Funktioner:  
Tilt 90 grader och autojust-
ering av tyngdpunkt.

1930 (framsida)
Styrning: PSH

Maxlast: 300 kg

Funktioner: Tilt sidledes 90 
grader och autojustering 
av tyngdpunkt. Tar två olika 
sorters plastfilmsrullar.

Klicka på play för att se 
film på youtube.com/LiftsAll!

5083

5083 2456

1930

https://youtu.be/fx8d-UDOv3c
http://www.youtube.com/watch?v=e02VPy8WE5Q&feature=related
https://youtu.be/fx8d-UDOv3c
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3485

3485
Styrning: PSH

Maxlast: 50 kg

Funktion: Lyfter stålbands-
rullar, snabbt och smidigt.

4100
Styrning: SDB

Maxvikt: 13 kg

Funktion: Smidigt gripdon med 
manuell tilt 90 grader. 
 
2708 
Styrning: Balansering 
Maxlast: 4 kg 
Funktioner: Automatiskt grepp 
av spolen, manuellt släpp med 
“pistolavtryckare”.

1916
Styrning: PSH

Maxlast: 20 kg

Funktion: Lyfter kabelrullar från 
sidan. 
 
4562 
Styrning: SDB 
Maxvikt: 18 kg 
Funktioner: Expanderlyft för 
stålbandsrullar. 
 
4738 
Styrning: PSH 
Maxvikt 25 kg 
Funktion: Expandergripdon. 
Lyfter och tiltar rullar 90 grader. 

 
3060 - Manhattan
Styrning: PSH

Maxlast: 150 kg

Funktion: Lyfter pappers rullar 
upp till eller ner från hylla, 
maskin eller dylikt. Autojuster-
ing av tyngdpunkt.

STYRNING

Pro Speed-Handle (PSH)
Används när vikterna på de olika lyftobjekten varierar. Pro-
portionell kontroll av hastigheten upp och ner, vilket bety-
der att ju hårdare man trycker på knappen desto snab-
bare rör sig lasten upp eller ner. Finjustering med +/- 10 
cm upp eller ner kan göras med händerna direkt på lyft-
objektet. Detta förenklar exempelvis montering av ett hjul 
på en axel.

Balansering - viktlös hantering
Balansering används när ett mindre antal kända laster av 
olika vikter måste hanteras snabbt, till exempel på löpande 
band i bilindustrin. Lyftobjektet hanteras i viktlöst tillstånd 
med regulatorer som är inställda att lyfta en vikt var. Detta 
betyder att användaren kan höja och sänka objektet med 
händerna direkt på lasten. Detta ger maximal flexibilitet 
och precision.

4562

4100 2708 1916

4738

3060

4100

http://www.youtube.com/watch?v=VlMLK67w6Ds&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D6K6OcqTy0o
http://youtu.be/iseGy_YYJR4
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DITT KOMPLETTA 
LYFTSYSTEM 

Skensystem

Vårt skensystem av lätt 
aluminium är ytterst 
följsamt och tystgående.

Bal-Trol

Den lilla smidiga lyftcyl-
indern drivs av endast 
tryckluft. Energisnålt!

Basic

Med allroundlyften 
Basic lyfter man snabbt 
och smidigt!

Passadvägen 10 
177 70 Järfälla 
Sverige

Tel: 08-754 90 15 
Fax: 08-626 90 15 
E-mail: lifting@liftsall.se 
Hemsida: www.liftsall.se

Skensystem

Bal-Trol 

Basic

mailto:lifting%40liftsall.se?subject=
http://www.liftsall.se

