
A WORLD CLASS GLOBAL PARTNER

INTENSIV DRIFT
Designad för underhållsfri 
drift dygnet runt, året om

SS-EN 1570-1 KATEGORI 5
Uppfyller högsta uthållighets-
klassificeringen för lyftbord 

LÅNG LIVSLÄNGD
Mer än 512 000 lyftcykler med 
full märklast

Förstärkta övre cylinderfästen

Dubbla plattstålsarmar för  
en stabil konstruktion

HD-SERIEN  
LYFTBORD I HEAVY 
DUTY-UTFÖRANDE

EDMOLIFT PRESENTERAR branschens första hydrauliska lyftbord i standardutförande 
utvecklad för kontinuerlig drift 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. HD-seriens 
lyftbord uppfyller kraven i den tuffaste kategorin av lyftbordsstandarden SS-EN 
1570-1, kategori 5. Det innebär att antalet lyftcykler, med full märklast, måste uppgå 
till minst 512,000 lyftcykler. Det är fyra respektive sexton gånger fler lyftcykler än 
konventionella lyftbord som produceras i kategori 1 respektive kategori 3. 

HD-seriens design gör det enkelt att anpassa lyftborden efter kundunika behov. 
De kraftiga permanentsmorda lagringarna skapar förutsättningar för oavbruten 
underhållsfri drift. Den exklusiva konstruktionen med den robusta saxen ger maximal 
stabilitet i alla riktningar. 

HD-serien är lösningen som ger högsta produktivitet och tillgänglighet utan 
driftstörningar, för de mest krävande applikationerna.
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HDL 2000 ÄR DET FÖRSTA ”HEAVY DUTY” LYFTBORDET i den nya HD-serien. Genom 
att investera i ett HDL 2000 försäkrar du dig om högsta tillgänglighet och en 
problemfri produktion i extremt krävande applikationer. 

I sitt standardutförande är HDL 2000 stabilt konstruerat och har 
permanentsmorda lager, dubbla plattstålssaxar, ett integrerat hydraulaggregat, 
en imponerande lägsta höjd på 200 mm, en lyftkapacitet på 2 ton och en 
lyftrörelse på 800 mm. Lyftbordets modulariserade konstruktion gör det enkelt 
att anpassa storleken för en skräddarsydd kundunik lösning. 

Som tillval kan du även beställa ett externt hydraulaggregat med oljekylare för 
extremt intensiv drift. Med en testad livslängd på över en halv miljon lyftcykler 
,med full märklast, är lyftbordet HDL 2000 utvecklat för att outtröttligt arbeta 
dag och natt.

u Uppfyller kraven för lyftbordsstandarden  
 SS-EN 1570-1, kategori 5

u Mer än 512 0000 lyftcykler med full märklast,  
 uthållighet testat i våra egna faciliteter

u  Underhållsfri, utvecklad för att användas dygnet  
 runt, året om

u Permanentsmorda lager

u Extremt kompakt design – lägsta höjd 200 mm

u Lämplig för systeminbyggnation

u Kan enkelt storleksanpassas för kundunika lösningar

u Lyftrörelse 800 mm 

u Lyftkapacitet 2000 kg 

   Kapacitet Lyftrörelse Lägsta Längd Bredd Lyfttid  Vikt kg  
 Modell Art.nr. kg mm höjd mm mm mm sek kW inkl. emb. Not.

 HDL 2000 614272  2000  800 200 1300  800 17 1,5  320    
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KOMPAKT DESIGN
Extremt kompakt, endast 
200 mm i sitt lägsta läge

SYSTEMINBYGGNATION
Uthålligheten och den 
kompakta designen gör 
produkten perfekt för 
inbyggnation i andra 
system
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