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LTT 750 för logistiktåg
LTT är nästa generations lyft- och tiltlösning som vi utvecklat för att 
möta framtidens utmaningar inom materialhanteringsprocesser. 

En tilltagande trend är att det blir allt färre gaffeltruckar inom 
industrin då många företag idag väljer att förflytta gods på vagnar 
med hjälp av logistiktåg, även kallade milkrun trains. Därför har vi 
anpassat LTT:n till att vara det optimala ergonomiska verktyget för 
operatören som skall lasta i och ur gods från dessa vagnar vid sin 
arbetsplats. 

LTT:n är mer kompakt än andra modeller på marknaden, med en unik 
lägsta höjd på endast 190 mm och en bredd på 550 mm, som  gör att 
i princip alla vagnar passar till den. Trots det kompakta formatet är 
både hydraulaggregat och elstyrning inbyggda i lyften, vilket i sin tur 
reducerar det nödvändiga utrymmet för installation och arbetsyta.

Vår nya lyft- och tiltlösning skapar ett enastående ergonomiskt 
fönster där operatören enkelt kan justera lyft- och tiltfunktionen efter 
individuella behov och preferenser. Detta ger inte bara bättre ergonomi 
för operatören utan också ett effektiviserat materialhanteringsflöde. 

u	Marknadens lägsta höjd i nedsänkt läge - 190 mm

u	Helt rak lyftrörelse – ingen horisontell rörelse

u	LTT 750 har en otroligt kompakt design. En enhet för att hantera  
 så många olika typer av vagnar som möjligt.

LTT 750 skapar ett 
enastående ergonomiskt 
fönster där operatören 
enkelt kan justera lyft- och 
tiltfunktionen.

LTT 750 gör med sin låga 
lägsta höjd att det snabbt 
och smidigt går att köra 
på och av vagnar.

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

 LTT 750 613410 750 650 190 1200 550 14 40° 0,75 315    



ALT 1500 GB

ALT 750

ALT 1500

ALT = 440 mm 
ART = 300 mm

ALT 750

ALT 1500 GB

*Fristående hydraulaggregat i låda  Rasskydd ingår i modeler med plan plattform (skruvad plåt)   
 ALT 750, 1500, ART 750 och 1500 = höjd 230 mm.  

ART 1500 med 
pallunderrede 
och integrerat 
hydraulaggregat

Armlyft med tilt +5° till - 40°
Vår Armlyft är unik med lyft- och tiltfunktion i samma enhet. 
Armlyften har världens lägsta avstånd mellan golv och plattform  
i nedfällt läge. Pallar och vagnar lyfts direkt från golvet med 
parallellgående armar. 

u	ART och ALT har en plan plattform

u	ALT U, UE och GB har en U-formad plattform

u	Armlyftar med lyftkapacitet över 1500 kg offereras på begäran

   Lyftkapacitet Lyftrörelse Lägsta Längd Bredd Lyfttid  Vikt kg 
 Modell Art.nr. kg mm höjd mm Yttre mm Inre mm Yttre mm Inre mm sek kW inkl emb Not. 
      A B C D

 ALT 750* 22035  750 820 235 1300 1245  800    – 18 0,75 320  

 ALT 1500 34031 1500 820 235 1300 1245  800    – 16 0,75 430   

 ALT 1500U* 34010 1500 820   6 1380 1200 1510 1050 16 0,75 430   

 ALT 1500UE* 34085 1500 820   6 1380 1200 1310  850 16 0,75 390  

 ALT 1500GB* 34240 1500 820   6 1380 1200 1730 1270 16 0,75 440  

 ART 750* 34542  750 550 235 1000   945 1300    – 18 0,75 310   

 ART 1500* 22023 1500 550 235 1000   945 1300    – 16 0,75 360 
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* Hålldonskörning för att lyfta och tilta.

** Enknappstryck för att initiera rörelse till övre respektive nedre gränsläge.

*** Lika automatisk men med möjlighet att eftermata höjden manuellt med hålldonskörning.

Höjd rasskydd i standardutförande = 230 mm.  

  Manuell Automatisk Automatisk och
 Modell styrning * styrning ** manuell styrning ***

 ARZ 750    

 ARZ 1200  

SÄKER MATERIALHANTERING

u	Extremt kompakt konstruktion gör att de flesta 
 logistiktågsvagnar i standardutförande fungerar tillsammans  
 med ARZ-armlyften
u	Steglös höjd och tiltvinkel ger stor flexibilitet att presentera  
 materialet individuellt för respektive operatör
u	Moduluppbyggd konstruktion ger stor flexibilitet för lösningar  
 för olika behov

Armlyft ARZ för logistiktåg
ARZ är utvecklad tillsammans med en av Europas största biltillverkare 
för att ge en ergonomisk, säker och lönsam materialhantering utan 
gaffeltruckar. 

Gaffeltruckar orsakar varje år ett stort antal arbetsplatsolyckor och 
är ur ett lean-perspektiv ett olönsamt sätt att transportera material. 
Logistiktågen, även kallade milkrun trains, är däremot ett effektivare 
och mer personsäkert sätt att transportera material. 

Ett logistiktåg drar flera vagnar med material som lossas vid 
respektive operatörs arbetsplats. Vagnarna rullas sedan in på 
Armlyften i två riktningar beroende på utförande av rasskydd. 
Lyfthöjd och tiltvinkel ställs enkelt in manuellt eller automatiskt och 
ger operatören en överlägsen åtkomlighet med fritt benutrymme. 

ARZ har en banbrytande konstruktion som ger en unik möjlighet att 
effektivisera materialflödet på ett personsäkert och ergonomiskt sätt.

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

 ARZ 750 609300 750 550 220 1300 550 15 +5° -40° 0,37 250     

 ARZ 1200 609460 1200 550 220 1020 770 15 +5° -40° 0,75 320



90°

VID OFFERTFÖRFRÅGAN ÖNSKAS FÖLJANDE UPPGIFTER

u	Längd, bredd och höjd på lasten

u	Tyngdpunktsläge

u	Vikt på lasten

u	Tiltvinkel

ESL 130 monterad på ett TL 2000

EDLF 65 har dubbelverkande hydraulik och 90o tilt  
över kortsidan.

TEKNISKA DATA MED KOMBINATIONSVAL

u	Enkelverkande hydraulik 45° tiltvinkel

u	Dubbelverkande hydraulik 90° tiltvinkel

u	Vridmoment 6,5 kNm, 13 kNm och 18 kNm

u	Skivlängd 900 mm, 1300 mm, 1700 mm

u	Skivbredd 600 mm, 800 mm, 1000 mm

u	Rasskydd 230 mm ingår

u	Tiltriktning över kort- eller långsida

Tiltar för bord- och golvmontage
EdmoLift erbjuder ett komplett tiltprogram med många olika  
tiltkombinationer.

Vid montering på lyftbord körs hydrauliken gemensamt för tilt och lyftbord.

Golvmonterade tiltar har egna benstativ och inbyggda hydraulaggregat.

u	Vi har ett stort utbud av tiltar, kontakta EdmoLift för övriga   
 tiltkombinationer och priser 

   Längd Bredd Lägsta   Tiltning Vridmoment  Vikt kg
 Modell Art.nr. mm mm höjd mm Tiltvinkel Hydraulik över kNm kW inkl emb Utförande Not.

 EDLF 65 36085 1300  800 320 90° Dubbelverkande  800 6,5 0,75 165 Golvmontage   

 ESLF 65 36076  800 1300 320 45° Enkelverkande 1300 6,5 0,75 165 Golvmontage 
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TSLN 750

TSL 1503 TSLN 1503

Transportvagn
för TSL och TSLN

Pelare TSL med 
hydraulaggregat för 
påbyggnad av olika fixturer, 
gafflar eller skivor.

Pallyftare
Pallyften har fritt ben- och fotutrymme från tre sidor vilket ger en  
överlägsen åtkomlighet och gör arbetet smidigt. En pall eller container 
kan placeras direkt på pallyftaren med pallvagn eller truck.

Pallyftare  

Pallyftare med tilt 40° vänster och höger

Pelare med hydraulaggregat för inbyggnation   

 Transportvagn för  TSL 750, TSLN 750 
 Art.nr.: 32735 

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

 TSLN 750 613471 750 900 70 1245 850 13 0,75     275  

 TSLN 1503 613195 1500 880 50 1250   840 26 0,75 710  

   Lyftkapacitet Lyftrörelse Fixeras i Bult och moment Lyfttid  Vikt kg
 Modell Art.nr kg mm golv med för tillbehör sek kW inkl emb Not.

 Column TSL 750 613209 750 900 8 x M12 4 x M12/81 Nm 13 0,75 160 

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

 TSL 750 613473 750 900 70 1245  850 13 0,75 250    

 TSL 1503 613209 1500 880 50 1250   840 26 0,75 670     

 TSE 750 613644 750 900 10 1245 1040 13 0,75 340 
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EdmoLift är en av världens största tillverkare av saxlyftbord, 
pallhanteringsprodukter och hjälpmedel för materialhantering. I 
över 55 år har vi med framgång levererat lyftbord och lösningar för 
materialhantering. Den största kundkategorin är industriföretag, 
men våra lyftlösningar finns även inom distribution, sjukvård, 
service och handel.

Vår affärsidé är att vara den mest prisvärda leverantören på 
marknaden. EdmoLift ska också addera mervärden och hög kvalitet 
så att våra produkter svarar upp mot kraven, ger bästa funktionalitet 
och håller över tid. Våra produkter säljs i huvudsak via återförsäljare 
och dotterbolag i mer än 60 länder runt om i världen.

EdmoLift grundades 1964 av Torbjörn Edmo. Företaget har sitt säte 
i vackra Härnösand i Höga Kusten där vi har moderna lokaler för 
produktion, utveckling, försäljning och service. Vår erfarna och 
kunniga personal kan ge snabba svar och bra service. 

Vårt mål är att erbjuda den bästa och mest ergonomiska, 
kostnadseffektiva lösningen för dina lyft- och hanteringsbehov.

Världsklass från Sverige!

EDMOLIFT – EN GLOBAL  
PARTNER I VÄRLDSKLASS

EDMOLIFT 
I VÄRLDEN

Argentina, Armenien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, 
Danmark, Egypten, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, 
Förenade Arab Emiraten, Grekland, Hongkong, Indien, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Madagaskar, Mexiko, Nederländerna, 
Norge, Nya Zeeland, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, 
Ryssland, Saudi Arabien, Schweiz, Singapore, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Thailand, 
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Österrike.

EXPORTMARKNADER

Sverige (HK), Belgien, Danmark, Frankrike, Kina, 
Ryssland, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna.

KONTOR

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
SE-871 42 Härnösand
Sverige

Tel. +46 (0)611-837 80
E-post: b2b@edmolift.se


