
VI EFFEKTIVISERER ARBEJDSPROCESSER MED INTELLIGENTE LØFTE- OG TRANSPORTLØSNINGER

LØFT I KØKKENER OG BAGERIER 



IMPACT 70

Rørekedler kan være tunge og svære at 
flytte rundt på. En Emma løftevogn klarer 
opgaven med både løft og transport rundt 
i køkkenet og bageriet. Den er let at bruge, 
letter din dagligdag, og du kan gøre tingene 
smartere og samtidig skåne kroppen.  

Emma fås i tre versioner; Emma 1 og 2 
løfter til bordkant, Emma K kan sætte 
kedlen op på bordet. 

Alle vores løftevogne er med elektrisk 
hæve/sænke funktion og har genoplade-
lige batterier.

I køkkenet og bageriet er der en masse 
varer, der skal løftes og flyttes rundt. 
I stedet for selv at løfte og bære kan du 
bruge en ergonomisk løftevogn, der hjælp-
er dig i dagligdagen og skåner kroppen. 

Impact 70 løfter elektrisk og har en 
platform, så du kan løfte og flytte 
pap- og plastkas ser, gryder, sække, 
bradepander mm.

Impact 70 fås i to højder.

EMMA



IMPACT 70

INOX 100 CLICK OG 140 CLICK 

Rørekedler i mange størrelser skal 
løftes og flyttes samt tippes og tømmes 
flere gange dagligt. INOX 30-80 griber 
kedler fra 30 til 80 liter og kan løfte, 
dreje, tømme og tippe dem. Du kan løfte 
kedlerne op og tømme indholdet ud på 
bordet eller placere kedlen i den rette 
arbejdsposition, når der udportioneres. 

Når du er færdig kører du direkte hen til 
vasken og skyller kedlen eller sætter den  
direkte ind i opvaskemaskinen.  

Du kan fjerne alle løft og slipper for at 
bære rundt på kedlerne. INOX 30-80 er 
fremstillet i rustfrit stål, har glatte over-
flader og opfylder kravene til hygiejne og 
rengøring.

INOX 30-80 fås i to højder.

INOX 30-80 QC 

En 100 liter rørekedel kan med indhold 
veje over 100 kg og er næsten umulig 
at løfte og flytte rundt. Med en INOX 
løftevogn kan du let gribe kedlen og løfte 
den, flytte den rundt, placere kedlen i 
den rette højde, dreje kedlen og hælde 
indholdet over i en gryde eller dejen ud 
på bordet. 

Du kan også lade kedlen sidde på løfte-
vognen og dreje den rundt, så du nemt 
kan vaske kedlen inde og ude, samt tørre 
den af.

Kedlerne ”klikker” nemt på løftevognens 
gribere og holdes sikkert på plads, når 
du løfter og drejer.

Løftevognen er fremstillet i rustfrit stål, 
har glatte overflader og opfylder kravene 
til hygiejne og rengøring. INOX 100 
passer til 100 liter kedler og INOX 140 til 
140 liter. 

Begge modeller fås i to højder.



Forhandler:

Emma 1 Emma 2 Emma K Impact 70 INOX 30-80 QC INOX 100 Click INOX 140 Click INOX 200 Click

Materiale Aluminium og 
rustfrit stål 

Aluminium og 
rustfrit stål 

Aluminium og 
rustfrit stål 

Aluminium og 
rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 

Kapacitet kg 50 100 70 70 80  100 140 200 

Kedelstørrelse Liter 30 til 60 80 til 140 30 til 60 Platform 30 til 80 100 140 140 og 200

Løftehøjde mm 
(under kedel)

625 640 1080 1350
1510 (30 L) 
1405 (80 L)

1500 1445
1228 (140 L) 
1083 (200 L)

Totalhøjde mm 958 958 1225 1517 1980 1980 1980 1965 

Bredde mm 490 490 455 455 555 975 975 970

Løfte hastighed 43 mm/sek 43 mm/sek 125 mm/sek 125 mm/sek 125 mm/sek 125 mm/sek 125 mm/sek 125 mm/sek

Løftehøjde mm 
(under kedel)

1750
1940 (30 L) 
1835 (80 L)

1930 1885
1578 (140 L) 
1433 (200 L)

Totalhøjde mm 1917 2410 2410 2410 2315

HOVMAND
Hovmand er verdens førende producent af løftevogne og løfteværktøjer. Vi har igennem en årrække globalt leveret løftevogne til mange 
virksomheder, til flere forskellige brancher og til en lang række af opgaver. 

Med Hovmand løftevogne forbedrer du materialeflowet og øger effektiviteten. Desuden opnår du et forbedret arbejdsliv og øget arbejds-
glæde blandt medarbejderne. Vores store produktprogram af løfte- og transportudstyr understøttes af kundetilpassede løsninger til 
særlige formål. 

Hovmand løftevogne sælges og serviceres af lokale dedikerede forhandlere over hele verden.

SPECIFIKATIONER

Når rørekedlerne bliver store kan de være 
næsten umulige at løfte og flytte rundt på. Til 
den opgave kan du bruge en INOX 200 løfte-
vogn så du sikkert og nemt løfter, fylder,  
flytter, tømmer, vasker de helt store 
rørekedler på op til 200 liter.

Alle INOX løftevognene styres med fjern-
betjening så du også kan løfte og tømme 
kedlen når du står på siden af løftevognen. 

INOX 200 fås i to højder.

INOX 200 CLICK  

Ekstra løftehøjde:

LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

HOVMAND A/S • SANDVADSVEJ 15 A • DK-4600 KØGE
HOVMAND GMBH • RUPERT-MAYER-STR. 44  DE-81379 MÜNCHEN 

TELEFON +45 57 83 33 00 • MAIL@HOVMAND.COM • WWW.HOVMAND.COM
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