
LYFTVAGNAR 



Med en Lyftvagn från Green Metall möjliggör att du kan arbeta smartare, inte hårdare. Våra lösningar gör 

att du kan uppnå mer med mindre arbetsinsats. 

Med en lyftvagn förbättrar du ergonomin och förebygger risker för belastningsskador genom att en      

lyftvagn hjälper till att eliminera manuella lyft och tillhörande arbetsmoment. Den enskilde användaren 

kan enkelt anpassa lyfthjälpmedlet till de egna förutsättningarna och arbetsuppgifterna. 

Vi erbjuder de mest lättrullade lyftvagnarna i klassen tack vare låg egenvikt.  

Vi har ett brett utbud av olika typer av lyftutrustning för olika ändamål. Vår lyftutrustning finns i tre olika 

serier: 

• L&D Professional (P)  -  En modulär lyftvagn som klarar av laster upp till 325kg. P-vagnar ger näst 

intill obegränsad möjlighet att bygga ihop en lyftvagn helt och hållet anpassad efter dina behov. 

• L&D Industrial ECO (IE)  -  Hanterar laster upp till 90kg och är tillverkad för att klara av de mer tuffa 

och påfrestande arbetsmiljöerna t.ex. inom industri. Då vagnen är tillverkad i ett helsvetsat chassi 

har den hög stbilitet och med en lågbyggd profil är den perfekt för krävande situationer. 

• L&D ECO (E)  -  En lätt och smidig lyftvagn med en kapacitet på upp till 90kg, som klarar av de flesta 

typer av krävande lyft. Precis som för de övriga lyftvagnarna kan denna vagn anpassas efter dina be-

hov och användningsområden, för att optimera och förbättra din arbetsplats. 

70E/ES & 90E/ES 

Lyftkapacitet: 70 och 90kg 

 

L&D 70E och 90E är våra nätta och smidiga lyftvagnar 

med fokus på ergonomi.  Chassit är lackerat och                  

vagnarna är endast 435mm breda, vilket gör vagnarna 

väldigt lätta och smidiga. 

70ES och 90ES är motsvarande lyftvagnar tillverkade i 

rostfritt stål. 

Trots låg egenvikt klarar vagnarna vikter upp till 70              

respektive 90kg. 

Det finns ett stort antal lastbärare att välja på. Som              

standard levereras vagnarna med lastflak av polyeten och 

med storleken 498x440mm. 

LYFTVAGNAR 

www.greenmetall.se 



LYFTVAGNAR 

90 IE/IES 

Lyftkapacitet: 90, 130, 175, 225 och 325kg 

P-vagnar är en snabb, stark och mycket flexibel lyftvagn. 

Vagnen är uppbyggd i moduler, vilket betyder att ni 

plockar ihop en lyftvagn helt anpassad efter era behov. 

P-vagnarna är utrustade med en centralbroms och      

riktningsspärr på bakhjulen, vilket gör den mycket                       

lättmanövrerad. 

Pelaren har skruvdrift vilket gör den pålitlig och kräver 

minimalt med underhåll. Pelarna finns att få i olika                

höjder. 

För maximal säkerhet har alla vagnar en inbyggd                      

frikopplingsfunktion som fungerar som ett kläm– och 

tippskydd. 

P-vagnarna är mycket användarvänlig och lättskötta med 

en väldigt lång livslängd. 

90P, 130P, 175P, 225P och 325P 
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Lyftkapacitet: 90kg 

L&D 90IE/IES är en högkvalitativ ergonomiskt                 

utformad lyftvagn med ett stabilt helsvetsat chassi 

som är endast 555mm brett och det kombinerat med 

vagnens låga egenvikt på 40kg gör den väldigt stark 

och smidig. 

Det perfekta hjälpmedlet för att flytta och                             

transportera material mellan olika arbetsplatser,  

överföra utrustning till maskiner eller för att plocka 

varor. 

Lyftvagnen kan utrustas med olika typer av lastbärare, 

exempelvis lastflak, spjut, gaffel eller kundanpassade 

lösningar. 
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