
LYFTAR FÖR 
BRYGGERIER
Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. 
Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen över 
med skräddarsydda ergonomiska lösningar. Vi lyfter allt!
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3585
Maxlast: 60 kg

Kontroll: Pro Speed Handle 
(PSH)

Funktion: Lyfter ölfat av 
olika storlekar och vikter. 
Mekaniskt grepp på insidan 
av fatets topp.

3585

35853585 3585

LYFTA ÖLFAT

Lifts All har stor erfarenhet av att konstruera lyftverktyg 
för bryggeriindustrin. 20 år i branschen har resulterat i 

ett brett sortiment lyftar för snabb och säker hantering av 
alla sorters behållare för vätskor. 

KONTROLL ÖVER LYFTEN

Pro Speed-Handle (PSH)
Pro Speed-Handles (PSH) proportionella kontroll av  
hastigheten upp och ner betyder att ju hårdare man  
trycker på knappen desto snabbare rör sig lasten uppåt 
eller nedåt. Finjustering med +/- 10 cm uppåt eller nedåt 
kan göras med händerna direkt på lasten, det vill säga 
fatet eller backen till exempel.

Balansering - viktlös hantering
Balansering är oslagbart när många föremål med samma 
vikt måste hanteras snabbt och viktlöst, till exempel på  
löpande band. Med en steglös regulator ställs vikten en-
kelt in. Viktlös hantering betyder att användaren kan höja 
och sänka objektet med händerna direkt på lasten för 
maximal flexibilitet och precision.

Se skillnaden på 
youtube.com/LiftsAll!

http://youtu.be/7hjcLFlhwbM
http://youtu.be/O8BWvVONcsE
http://youtu.be/O8BWvVONcsE
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3559 (framsida)
Maxlast: 39 kg

Kontroll: Balansering

Funktion: Lyfter tre ölflak sam-
tidigt med vakuumkoppar.

 

2589
Maxlast: 40 kg

Kontroll: Balansering

Funktion: Lyfter två flask-
backar bredvid varandra, med 
mekaniskt grepp.

LYFTA BURKFLAK OCH BACKAR

Flak med burkar och backar med flaskor hanteras enkelt 
med mekaniska gripdon eller vakuumlyftar. Istället för att  
lyfta en åt gången manuellt kan de istället staplas eller 
ställas bredvid varandra och flyttas på ett mycket mer  
effektivt och ergonomiskt sätt.

2490

2589
2488
Maxlast: 15 kg

Kontroll: Balansering

Funktion: Lyfter ett flak med 
24 st 50 cl-burkar, genom att 
greppa ovanifrån med vakuum. 
Z-handtag.

2490
Maxlast: 80 kg

Kontroll: Balansering

Funktion: Lyfter nio flak med 
33 cl-burkar, eller sex flak 
med 50 cl-burkar, genom att 
klämma ovanifrån.

Media för alla gripdon:

Tryckluft, 6-7 bar

2488

http://youtu.be/Tda0jUKkdqU
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LYFTA FLASKOR

Att handplocka flaskor från eller till en back tar tid. Lifts 
Alls impanderlyftar plockar snabbt upp alla flaskor 

som ska flyttas. Om flaskorna är inslagna i plast finns det 
andra mekaniska sätt att greppa paketen. 

Spara tid med ergonomisk och viktlös hantering!

4078

3558

3558
Maxvikt: 13 kg

Styrning: Balansering

Funktion: Lyfta 12 eller 24 PET flaskor (33 cl), genom att greppa 
flaskornas huvud med impanders. 

4078
Maxvikt 13 kg

Styrning: Balansering

Funktion: Lyfta 15 glasflaskor (50 cl) från eller till en back. Greppar 
flaskornas huvud med impanders. 

4078

http://youtu.be/AGu6IrinfvU
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3533

3533
Maxlast: 38 kg

Kontroll: Balansering

Funktion: Automatisk grepp-funktion. Lyfter 6x4 paket med plastin-
packade PET-flaskor (1,5 liter), genom att klämma under flaskornas 
huvuden. 

3533

3581 3581

3581
Maxlast: 24 kg

Kontroll: Balansering

Funktion: Automatisk grepp- function. Lyfter ett eller två paket med 
plastinslagna PET-flaskor (1,5 liter). 

http://youtu.be/Zf86VP-tWcQ
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3537

4347
Maxvikt: 20 kg

Styrning: Balansering

Funktion: Lyfta ölbackar i 
handtagen. 

3537
Maxlast: 72 kg

Kontroll: Pro Speed Handle 
(PSH)

Funktioner: Lyfter en, två 
eller tre dunkar bredvid 
varandra. Greppar huvudet 
på dunken med impander. 
Tilt 90 grader.

4347

3537

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

http://youtu.be/t6Q653sEsV8
http://youtube.com/LiftsAll
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3658
Maxlast: 30 kg

Kontroll: Slime Line Sensi 
Touch (SLS)

Funktion: Krok för att lyfta 
dunkar i handtaget.

3658

2006

2006
Maxlast: 80 kg

Kontroll: Balansering

Funktion: Lyfter 35 st PET-
flaskor (2 l), med impandrar.

LYFTA DUNKAR

Impandrar kan inte bara användas på flaskor, utan även 
på större och tyngre dunkar. Om dunken har ett bra 

handtag räcker ofta en enkel krok för att lyfta snabbare 
och mer ergonomiskt.



Passadvägen 10 
177 70 Järfälla 
Sverige

Tel: +46 8-754 90 15 
Fax: +46 8-626 90 15 
E-post: lifting@liftsall.se 
Hemsida: www.liftsall.se

140307

Skensystem

Vårt lätta skensystem 
av aluminium är ytterst 
följsamt och tystgående.

Bal-Trol

Den lilla smidiga lyftcyl-
indern drivs av endast 
tryckluft.

Basic

Med allroundlyften Basic 
lyfter man snabbt och 
smidigt!

DITT KOMPLETTA 
LYFTSYSTEM 

Skensystem

Bal-Trol 

Basic

http://www.liftsall.com

