K ATA L O G

2022

ERGONOMISKE OG EFFEKTIVE
LØSNINGER TIL DIN HVERDAG

OM OS
I knapt 25 år har vi leveret rådgivning og
intern transportmateriel til industrien,
og hjulpet virksomheder som din til mere
effektiv materialehåndtering.
Helt grundlæggende tilbyder vi høj
kvalitet til en fornuftig pris. Uden at gå
på kompromis med effektivitet, sikkerhed
og kvalitet.
Med vores rådgivning og brede
produktudvalg sikres den bedste og
prismæssigt mest fornuftige løsning.

Indholdsfortegnelse
Palleløftere.......................................... 4
Elektriske palleløftere...................... 6
Højtløftende palleløftere.................. 8
Stablere.................................................. 10
Elektriske Stablere.............................. 12
3 Hjulet Gaffeltruck............................. 14
4 Hjulet Gaffeltruck............................. 16
Miniløftere............................................. 18
Elektriske løfteborde.......................... 20
Vogne........................................................ 22
Butikspallevogne / butiksvogne......... 24
Løftevogne.............................................. 26
Tøndeløftere.......................................... 28
Tøndehåndtering................................... 30
Donkrafte og løftestang..................... 32
Maskinskøjter........................................ 34
Sækkevogne............................................. 36
Møbeltransport.................................... 38
Dunktipper.............................................. 38

Scan og se mere
på vores hjemmeside

PALLELØFTERE

Standard palleløfter

Quick lift palleløfter

• Kapacitet 2500 kg
• Enkel eller bogie hjul
• Nylon eller polyurethan hjul

•
•
•
•

Kort palleløfter

Lang palleløfter

•
•
•
•

Kapacitet 2500 kg
Gaffellængde på 800 mm
Enkel eller bogie hjul
Nylon eller polyurethan hjul

Semi-rustfri palleløfter
•
•
•
•
•
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Kapacitet 2500 kg
Til ekstremt våde miljøer
Lukkede vedligeholdelsesfrie kuglelejer
Galvaniseret pumpe
Nylon hjul

•
•
•
•

Kapacitet 2500 kg
Quick lift pedal
Enkel eller bogie hjul
Nylon eller polyurethan hjul

Kapacitet 2500 kg
Gaffellængder fra 1500 til 2000 mm
Enkel eller bogie hjul
Nylon eller polyurethan hjul

Rustfri palleløfter
•
•
•
•
•

Kapacitet 2500 kg
Til ekstremt våde miljøer
Lukkede vedligeholdelsesfrie kuglelejer
100% rustfri
Nylon hjul

Støjfri palleløfter
• Kapacitet 2500 kg
• Gummi eller antistatisk hjul

Galvaniseret palleløfter
•
•
•
•

Kapacitet 2500 kg
Til ekstremt våde miljøer
Lukkede vedligeholdelsesfrie kuglelejer
Nylon hjul

Veje palleløfter
•
•
•
•
•

Kapacitet 2000 kg
Indbygget vejesystem
Tolerance: +/- 2 kg
Mulighed for tarering
Mulighed printer

PALLELØFTERE TIL
ET HVERT BEBOV
Inden for manuelle palleløftere tilbyder vi både
standard palleløftere samt varianter med korte eller
lange gafler, quick-lift-funktion, støjsvagehjul samt
indbygget vejesystem, hvor man nemt og hurtigt kan
se vægten på godset der transporteres.
Til de lidt mere specielle behov tilbyder vi rustfrie og
galvaniserede palleløftere, der er lette at rengøre.
De er optimale i rene og våde miljøer, hvor en høj
hygiejnestandard er påkrævet.
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ELEKTRISKE PALLELØFTERE

6

Elektrisk palleløfter

Elektrisk palleløfter

Elektrisk palleløfter

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kapacitet 1200 kg
Monteret med Curtisstyring
Stærk DC Motor
Lithium batteri

Kapacitet 1500 kg
Monteret med Curtisstyring
Stærk DC Motor
Støttehjul
Lithium batteri

Kapacitet 2000 kg
Monteret med Curtisstyring
Stærk DC Motor
Støttehjul
Lithium batteri

Elektrisk palleløfter

Elektrisk palleløfter m. ståplade

Eldreven trækvogn

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kapacitet 2000 kg
Elektrisk løftefunktion
Schaubmüller køremotor
Kraftig batteri
Ekstern lader

Kapacitet 2000 kg
Elektrisk løftefunktion
Schaubmüller køremotor
Med stå plade
Indbygget lader
Power styring
Pinkodelås

Kapacitet 1000 kg
Trinløs hastighedskontrol
Yderst anvendelig på ujævne overflader
Til bugsering af tung last på hjul
Monteret med 24V / 50AH batteri

ELEKTRISKE PALLELØFTERE
FOR SMIDIG HÅNDTERING
Mindsk de mange manuelle løft, der ofte kendetegner
pallehåndtering, effektivt med en selvkørende pallevogn. Selvkørende pallevogne er lette, smidige og
manøvredygtige, selv hvor pladsen er trang.
Har du brug for en pallevogn, der kan klare virkeligt
intensivt brug, eller er du på udkig efter en prisbillig
vogn til flytning af gods få gange om ugen? Vi har
kompakte og ergonomisk modeller, der passer til alle
behov.
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HØJTLØFTENDE PALLELØFTERE

Kompakt højtløftende palleløfter

Robust højtløftende palleløfter

• Kapacitet 1000 kg
• Quick-lift
• Ergonomisk korrekt arbejdshøjde

•
•
•
•

El-hydraulisk Højtløftende palleløfter

Højtløftende palleløfter

•
•
•
•
•
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Kapacitet 1000 kg
Elektrisk løftefunktion
Automatisk højderegulering
Ergonomisk korrekt arbejdshøjde
Indbygget lader

•
•
•
•

Kapacitet 1000 kg
Quick-lift
Ergonomisk korrekt arbejdshøjde
Mulighed for lange gafler

Kapacitet 1000 kg
Semi-rustfri eller rustfri
Til ekstremt våde miljøer
Godkendt til brug i
levnedsmiddelindustrien

El-hydraulisk Højtløftende palleløfter
•
•
•
•
•

Kapacitet 1000 / 1500 kg
Elektrisk løftefunktion
Ergonomisk korrekt arbejdshøjde
Mulighed for lange gafler
Indbygget lader

El-hydraulisk Højtløftende palleløfter
•
•
•
•
•

Kapacitet 1000 kg
Elektrisk løftefunktion
Semi-rustfri eller rustfri
Til ekstremt våde miljøer
Godkendt til brug i
levnedsmiddelindustrien

HØJTLØFTENDE PALLELØFTERE
FOR OPTIMAL ERGONOMI
Undgå overbelstning af dig selv og dit udstyr med
vore palleløftere, der tager højde for optimal ergonomi.
Palleløfterne henvender sig til stort set alle brancher,
hvor der er behov for at hente og transportere varer
og emner til en ønsket højde.
I vores produktudvalg finder du både kompakte og
el-hydrauliske højtløftende palleløftere med mulighed
for lange gafler, høj kapacitet og indbygget lader.
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STABLERE

Manuel halvpalle stabler

El-hydraulisk halvpalle stabler

• Kapacitet 400 kg
• Løftehøjde 1200 / 1500 mm
• Leveres med aftagelig bordplade

•
•
•
•

Manuel skubbestabler

El-hydraulisk skubbestabler

•
•
•
•
•
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Kapacitet 1000 kg
Løftehøjde 1000 / 1600 / 2500 / 3000 mm
Forsynet med parkeringsbremse
Enkel og solid
Kræver ikke truckcertifikat

•
•
•
•
•

Kapacitet 400 kg
Løftehøjde 1200 / 1500 mm
Leveres med aftagelig bordplade
Indbygget lader

Kapacitet 1000 kg
Løftehøjde 1600 / 2500 / 3000 / 3300 mm
Forsynet med parkeringsbremse
Til de hyppige løft
Kræver ikke truckcertifikat

Manuel mini stabler til halvpaller
•
•
•
•
•
•
•

Kapacitet 180 kg
Løftehøjde 2500 mm
Manuel hejs
Sammenklappelig
Aluramme - let
Justerbare gafler
Specielt velegnet, hvor pladsen er trang

EFFEKTIVE OG
ENKLE STABLERE
Der stilles meget forskellige krav til, hvad en stabler
skal kunne. Generelt er en stabler velegnet til stabling og håndtering af en eller flere paller i forskellige
højder samt transport, men kan også benyttes som
mobilt arbejdsbord og til en lang række andre håndteringsopgaver.
Vores program inden for effektive, enkle og solide stablere tilbyder løsninger, der tager højde for løftehøjder mellem 1000 og 3300 mm. Produkterne kommer
med features som eksempelvis aftagelig bordplade,
indbygget lader og parkeringsbremse.
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ELEKTRISKE STABLERE
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Elektrisk selvkørende stabler

Elektrisk selvkørende stabler

Elektrisk selvkørende stabler m. friløft

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Kapacitet 1200 kg
Løftehøjde 1600 / 2000 mm
Monomast
Indbygget lader

Kapacitet 1200 kg
Løftehøjde 2900 / 3200 / 3600 mm
Duplexmast
Indbygget lader

Elektrisk selvkørende stabler m. friløft

Elektrisk selvkørende stabler m. friløft

•
•
•
•

•
•
•
•

Kapacitet 1200 kg
Løftehøjde 2900 / 3200 / 4000 / 4600 mm
Indbygget lader
Impulsstyrring

Kapacitet 1600 kg
Løftehøjde 3600 / 4300 / 5300 mm
Ekstern lader
Stort batteri

Kapacitet 1600 kg
Løftehøjde 3400 / 4300 / 5300 mm
Indbygget lader
Stort batteri

Elektrisk selvkørende stabler m. initialløft

Elektrisk selvkørende stabler m. initialløft

Elektrisk selvkørende stabler m. initialløft

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kapacitet 1200 kg
Løftehøjde 1600 mm
Mono mast
Indbygget lader
Initialløft

Kapacitet 1200 kg
Løftehøjde 3200 mm
Duplex mast
Indbygget lader
Initialløft

Kapacitet 2000 kg
Løftehøjde 1600 mm
Ekstern lader
Initialløft

SOLIDE OG SIKRE
SELVKØRENDE STABLERE
En elektrisk stabler gør arbejdet lettere, mere komfortabelt og ergonomisk.
Hvad enten arbejdsopgaven kræver meget høje løft
med stor belastning, løft hvor pladsen er trang eller
blot ergonomisk aflastning af kroppen, så kan vi tilbyde en elektrisk stabler, der løser opgaven.
I valget af stabler er det vigtigt at bemærke, at el-stabler kræver truckcertifikat. Hvis den er udstyret med
1-meter-stop må den benyttes af personer uden certifikat.
Stablerne fåes i løftehøjder fra 1600 - 5300 mm

Scan og se mere
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3 HJULET GAFFELTRUCK

Kompakt & effektiv truck 3 hjulet
•
•
•
•
•
•
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Kapacitet 1200 kg
Sideskift
Gaffelflyt
Central vandpåfyldning
Comfort pakke
Fåes i flere forskellige løftehøjder

Kompakt & effektiv truck 3 hjulet

Kompakt & effektiv truck 3 hjulet

Kompakt & effektiv truck 3 hjulet

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kapacitet 1600 kg
Sideskift
Gaffelflyt
Central vandpåfyldning
Comfort pakke
CURTIS styring
Fåes i flere forskellige løftehøjder

Kapacitet 1800 kg
Sideskift
Gaffelflyt
Central vandpåfyldning
Comfort pakke
CURTIS styring
Fåes i flere forskellige løftehøjder

Kapacitet 2000 kg
Sideskift
Gaffelflyt
Central vandpåfyldning
Comfort pakke
CURTIS styring
Fåes i flere forskellige løftehøjder

KOMPAKT OG EFFEKTIV
GAFFELTRUCK
Med en løfteevne på op til 2000 kg kan denne 3-hjulede el-gaffeltruck hjælpe dig med at løfte selv de mest
udfordrende emner. Den er nem at betjene, kompakt
og effektiv.
En 3-hjulet gaffeltruck er specielt velegnet indendøre,
da den næsten kan dreje rundt om sin egen akse, og
er mere menøvredygtig.
Alle modeller fås med sideskift, gaffelflyt og central
vandpåfyldning
Vi guider dig i valg af gaffeltruck, der passer til lige netop din opgave, og sørger også for at du er klædt på til
opgaven med at betjene udstyret.
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4 HJULET GAFFELTRUCK
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Solid og driftsikker truck 4 hjulet

Solid og driftsikker truck 4 hjulet

Solid og driftsikker truck 4 hjulet

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kapacitet 1600 kg
Fåes i flere forskellige løftehøjder
Mulighed for kabine
Sideskift
Gaffelflyt
Central vandpåfyldning
Comfort pakke
CURTIS styring

Kapacitet 1800 kg
Fåes i flere forskellige løftehøjder
Mulighed for kabine
Sideskift
Gaffelflyt
Central vandpåfyldning
Comfort pakke
CURTIS styring

Kapacitet 2000 kg
Fåes i flere forskellige løftehøjder
Mulighed for kabine
Sideskift
Gaffelflyt
Central vandpåfyldning
Comfort pakke
CURTIS styring

Stærk og robust truck 4 hjulet

Stærk og robust truck 4 hjulet

Stærk og robust truck 4 hjulet

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kapacitet 2500 kg
Fåes i flere forskellige løftehøjder
Mulighed for kabine
Sideskift
Gaffelflyt
Central vandpåfyldning
Comfort pakke
CURTIS styring

Kapacitet 3000 kg
Fåes i flere forskellige løftehøjder
Mulighed for kabine
Sideskift
Gaffelflyt
Central vandpåfyldning
Comfort pakke
CURTIS styring

Kapacitet 5000 kg
Fåes i flere forskellige løftehøjder
Mulighed for kabine
Sideskift
Gaffelflyt
Central vandpåfyldning
Comfort pakke
CURTIS styring

STÆRK OG ROBUST
GAFFELTRUCK
God ergonomi, fleksible indstillinger og indfrielse af
forventningerne til et forbedret indeklima er blot nogle af de egenskaber den 4-hjulede el-gaffeltruck fra
NH Handling byder på.
Trucken er støjsvag og passer til en lang række opgaver, både indendørs og udendørs.
Affjedringen i sædet og gaffelspredningen er nogle af
de væsentligste parametre for en behagelig og nem
arbejdsdag, hvor mange timer tilbringes i sædet.
Alle modeller fås med sideskift, gaffelflyt og central
vandpåfyldning
Fåes i mange forskellige løftehøjder.
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MINILØFTERE

Manuel miniløfter
• Kapacitet 200 kg
• Løftehøjde 1500 mm
• Skåner ben og ryg

Elektrisk miniløfter - 1500 mm
•
•
•
•
•
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Kapacitet 150 kg
Løftehøjde 1500 mm
Løfter og sænker elektronisk
Lav totalhøjde
Skåner ben og ryg

Elektrisk miniløfter - 1800 mm
•
•
•
•

Kapacitet 150 kg
Løftehøjde 1800 mm
Løfter og sænker elektronisk
Skåner ben og ryg

Elektrisk miniløfter - 2000 mm
•
•
•
•

Kapacitet 150 kg
Løftehøjde 2000 mm
Løfter og sænker elektronisk
Skåner ben og ryg

LETTE, EFFEKTIVE OG
ERGONOMISKE MINILØFTERE
En miniløfter er specielt god til at stable emner, der
ikke vejer så meget. Miniløfteren er let og effektiv at
benytte i situationer, hvor pladsen er begrænset, og
den kan også bruges som mobilt løftebord.
Med en miniløfter skåner du ben og ryg under svære
og tunge løft, og i den elektroniske udgave løftes og
sænkes opgaven nemt elektronisk.

ELEKTRISKE LØFTEBORDE
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Standard - El-hydrauliske løftebord

Special - El-hydrauliske løftebord

• Kapacitet 500 / 1000 / 2000 / 3000 kg
• Løftehøjde 1010 mm
• Bordplade 1300 x 800

•
•
•
•

El-hydrauliske u-løftebord

Mobil u-vægt til finvejning

• Kapacitet 1000 kg
• Løftehøjde 760 mm
• Udvendigt mål 1450 x 1140 mm

•
•
•
•
•

Kapacitet 500 - 2000 kg
Løftehøjde 990 - 1300 mm
Bordplade bredde 850 - 1000 mm
Bordplade længde 1600 - 2000 mm

Kapacitet 2000 kg
4 vejeceller for ekstra præcision
Rustfri indikator som standard
Tolerance: +/- 2 kg
Visning i hele kg

Scan og se mere
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Rullevogn til standard løfteborde
• Kapacitet 1000 kg
• Muligør at løftebord kan flyttes
• Passer til 500 - 1000 kg

OPTIMAL ARBEJDSHØJDE MED
ELEKTRISK LØFTEBORD
Vi fører et udvalg af el-hydrauliske stationære løfteborde. Løftebordene fås som standard løftebord, eller
u-løftebord, afhængigt af løfteopgaven.
Bordet er ideel som arbejdsbord da det både er bredt
og kan løfte højt - en god investering der tilbyder bedre arbejdstillinger.
Løftebordet betjenes nemt med et trykknapsystem,
og løftehøjden varierer mellem 760 og 1300 mm,
hvorved du opnår den ergonomisk korrekte arbjdshøjde
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VOGNE

Enkle og solide ladvogne

Manøvredygtige pallebordvogne

• Belastning 500 kg
• Med og uden sider/gavle
• Fås med flere hjultyper

•
•
•
•

Transportvogne

Bordvogn

•
•
•
•
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Kapacitet 120 - 250 kg
Robust og handy
Til lette transportopgaver
Op til 3 hylder

•
•
•
•

Belastning 800 kg
Passer til ½ paller og EURO-paller
Fås med flere hjultyper
Findes i flere størrelser

Belastning 150 kg
Monteret med 2 hylder
Monteret med 4 drejelige hjul
Galvaniseret stålkonstruktion

Massive hjul

Luftgummi hjul

• Fast hjul
• Drejeligt hjul
• Drejeligt hjul med bremse

• Fast hjul
• Drejeligt hjul

Stabil og robust hyldevogn
•
•
•
•

Belastning 500 kg
Monteret med laminerede MDF plader
Fås med flere hjultyper
Findes i flere størrelser

Rustfrie serveringsvogne
•
•
•
•
•

Kapacitet 100 kg
Hygiejniske vogne
4 drejelige hjul
Leveres med enten 2 eller 3 hylder
Findes i flere dimensioner

BREDT UDVALG
AF BORDVOGNE
Vores bordvogne tjener ethvert formål, og kommer
alle i en kraftig stålkonstruktion. De spænder i belastning fra 100 til 800 kg, og kan dermed benyttes i brancher med brug for meget høj kapacitet, fx på lagre og
værksteder. Flere af vore vogne fås med forskellige
hjulstørrelser.

BUTIKSPALLEVOGNE / BUTIKSVOGNE

Manuel butikspallevogn til 1/4 paller

Hydraulisk butikspallevogn til 1/4 paller

• Kapacitet 200 kg
• Til flytning og transport af 1/4 paller
• Løfte- og sænkeanordning med fodpedal

•
•
•
•

Butiksvogn

Butiksvogn med kurv

•
•
•
•
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Kapacitet 300 kg
Ekstra solid og kompakt
Øverste hylde kan klappes ned
Lydsvage hjul

•
•
•
•

Kapacitet 250 kg
Hydraulisk løft af 1/4 paller
Til af- og pålæsning på EURO-paller
Ergonomisk håndtag

Kapacitet 300 kg
Ekstra solid og kompakt
Øverste hylde kan klappes ned
Lydsvage hjul
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BUTIKSVOGNE TIL
HVERDAGENS OPGAVER
Vores butiksvogne til flytning og transport af 1/4 paller
kommer i flere forskellige udformninger, alt efter hvilken opgave, de skal varetage. I butik og på lageret kan
vognen bruges som en fleksibel plukvogn, så det er
nemt at sætte ting op eller tage dem ned fra højden.
I produktionen kan vognen bruges til at transportere
varer og materialer med. Udvalget af vogne spænder
fra 200-300 kg, og de kommer i både manuelle og hydraulisk udgaver.
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LØFTEVOGNE

Manuele løftevogne
•
•
•
•

Belastning 150 / 300 / 500 kg
Løftehøjde 720 / 880 mm
Enkel saks
Trinløs højdejustering

El-hydraulisk løftevogn
•
•
•
•
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Belastning 500 kg
Løftehøjde 950 mm
Enkel saks
Trinløs højdejustering

Manuele løftevogne
•
•
•
•

Belastning 350 / 800 kg
Løftehøjde 1300 / 1800 mm
Dobbelt saks
Trinløs højdejustering

El-hydraulisk løftevogne
•
•
•
•

Belastning 300 / 800 kg
Løftehøjde 1460 / 1618 / 1800 mm
Dobbelt saks
Trinløs højdejustering

BETJENINGSVENLIGE OG
ROBUSTE LØFTEVOGNE
Med vores løftevogne kan du løfte genstande op til
800 kg.
De hydrauliske løftevogne med trinløs højdejustering
sikrer ergonomisk korrekt arbejdshøjde og løftestilling.
Den robuste løftevogn sænkes ved hjælp af en fodpedal
og er monteret med to faste og to svingbare hjul med
bremse. Fåes i fem forskellige løftekapaciteter og fire
forskellige løftehøjder.
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TØNDELØFTERE

Ergonomisk tøndeløfter
•
•
•
•
•
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Kapacitet 300 kg
Løftehøjde 805 mm
Øger fleksibilitet og effektivitet
Hjul: Ø 125 x 32 mm
Håndtering af 200 L ståltønder
og 210 L plastik

Ergonomisk tøndeløfter
•
•
•
•
•

Kapacitet 300 kg
Løftehøjde 805 mm
Øger fleksibilitet og effektivitet
Hjul: Ø 64 x 32 mm
Håndtering af 200 L ståltønder
og 210 L plastik

Tøndevogn

Tønderuller

• Kapacitet 350 kg
• Enkel og letkørende løsning
• Egnet til alle 200 L ståltønder

•
•
•
•

Kapacitet 450 kg
Enkel og letkørende løsning
Store gummihjul
Egnet til alle 200 L ståltønder

Tønde stabler
•
•
•
•

Belastning 450 kg
Løftehøjde 1470 mm
Løfter, tipper og drejer tønder professionel
Perfekt til tømning af tønder

EFFEKTIV OG FLEKSIBEL
HÅNDTERING AF TØNDER
Vores ergonomiske tønde-løsninger løfter, tipper og
drejer tønder professionelt, og letter din håndtering
af de mere uhåndtérbare emner.
Hos NH Handling får du råd omkring, hvilken løsning,
der passer bedst til opgaven. Så du slipper for unødig
belastning af kroppen, når tønderne skal flyttes eller
tømmes.
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TØNDEHÅNDTERING
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Manuel tøndegriber

Manuel tøndegriber

Automatisk tøndegriber

• Kapacitet 360 kg
• Egnet til 200 L stål tønder
• Transport af 1 tønde ved hjælp af truck

• Kapacitet 360x2 kg
• Egnet til 200 L stål tønder
• Transport af 2 tønder ved hjælp af truck

• Kapacitet 500 kg
• Egnet til 200 L stål og plastik tønder
• Løft og transporter tønderne uden at 		
stige ud af trucken

Tøndetang

Tøndetang

• Kapacitet 350 kg
• Semiautomatisk låseanordning
• Egnet til 200 L stål tønder

•
•
•
•

Kapacitet 500 kg
Semiautomatisk låseanordning
Egnet til 200 L stål tønder
Til vandrette løft af tønder

HÅNDTÉR TØNDER MED
GAFFELTRUCK OG KRAN
Med vores løsninger til truck, gribes tønden automatisk og holdes forsvarligt fast under transporten. Løft
og transportér tønder uden at stige ud af trucken.
En tøndetang er specielt velegnet til at sætte tønder
på bukke. En hurtig og enkel håndtering med gaffeltruck eller kran.

Scan og se mere
på vores hjemmeside

DONKRAFTE OG LØFTESTANG
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Maskindonkraft

Maskindonkraft

Maskindonkraft

• Kapacitet på top 7500 kg
• Kapacitet på fod 6000 kg
• Præcist løft og sænkning af byrden

• Kapacitet på top 10000 kg
• Kapacitet på fod 10000 kg
• Præcist løft og sænkning af byrden

• Kapacitet på top 25000 kg
• Kapacitet på fod 25000 kg
• Præcist løft og sænkning af byrden

Maskindonkraft

Maskindonkraft

Kraftig løftestang

• Kapacitet 3000 kg
• Drej bare ben

• Kapacitet 8000 kg
• Drej bare ben

•
•
•
•

Kapacitet 1500 kg
Længde 2000 mm
Perfekt til løft at mindre maskiner
Løftestang på stålhjul

MASKINDONKRAFTE TIL
DE TUNGESTE OPGAVER
Maskindonkrafte benyttes til mange forskellige opgaver. Med en maskindonkraft handler det om at løfte
maskiner eller tunge komponenter, når de skal flyttes
et andet sted hen - fx til næste monteringsfase.
Et foldbart håndtag letter transporten, og det svejsede design sikrer stabilitet til krævende opgaver.

Scan og se mere
på vores hjemmeside

MASKINSKØJTER

Justerbare skøjter

• Kapacitet 2500 kg
• Polyurethan hjul
• Sælges som separate enheder

•
•
•
•

Justerbare skøjter

Styrbare maskinskøjter

Styrbare maskinskøjter

• Kapacitet 3000 kg
• Polyurethan hjul

• Kapacitet 6000 kg
• Polyurethan hjul
• Trækstang er styrbar

•
•
•
•
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Justerbare skøjter

Justerbare skøjter

Kapacitet 24000 kg
Stål hjul
Medfølger 2 stænger
2 skøjter forbundet med 2 stænger

Kapacitet 6000 kg
Polyurethan hjul
Medfølger 2 stænger
2 skøjter forbundet med 2 stænger

Styrbare maskinskøjter

Maskinskøjter

• Kapacitet 12000 kg
• Stål hjul
• Trækstang er styrbar

• Kapacitet 16000 kg
• Polyurethan hjul
• Komplet sæt

•
•
•
•

Kapacitet 12000 kg
Polyurethan hjul
Medfølger 2 stænger
2 skøjter forbundet med 2 stænger

MASKINSKØJTER TIL
ENKEL FLYTNING
Vores brede udvalg af maskinskøjter er ideelle til flytning af maskiner, møbler og andet tungt.
Du kan vælge mellem justérbare maskinskøjter og
styrbare maskinskøjter til tunge transportopgaver.
Afhængigt af model klarer de belastninger fra 2500 til
24.000 kg

Scan og se mere
på vores hjemmeside

SÆKKEVOGNE

Kraftige foldbare sækkevogne
•
•
•
•

•
•
•
•

Kapacitet 150 kg
Hjultype: Luft / Massiv
Sammenklappelig lasteflade
Pulverlakeret

Professionel aluminiumssækkevogn

Sækkevogn med hejs

• Kapacitet 100 kg
• Hjultype: Luft
• Sammenklappelig lasteflade

•
•
•
•

Trappesækkevogn

Elektrisk trappesækkevogn

•
•
•
•
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Kapacitet 60 / 125 / 200 kg
Findes i 3 størrelser: S / M / L
Kraftige og sammenklappelige
Let at opbevare og transportere

Professionel varesækkevogne

Kapacitet 120 kg
Pulverlakeret
Sammenklappelig lasteflad
Velegnet til alle typer af trapper

•
•
•
•

Professionel sækkevogn
•
•
•
•

Kapacitet 250 kg
Hjultype: Luft / Massiv
Pulverlakeret
Sammenklappelig lasteflade

Kapacitet 120 kg
Løftehøjde: 1000 mm
Pulverlakeret
Justerbare gafler bredde

Kapacitet 170 kg
Trin pr. opladning: 900-1800 trin
Max trin højde 21cm
Monteret med luftgummi hjul

Elektrisk trappesækkevogn m. lift
•
•
•
•

Kapacitet 170 kg
Trin pr. opladning: 700-1500 trin
Max trin højde 21cm
Monteret med luftgummi hjul

SÆKKEVOGNE MED
MANGE FUNKTIONER
Med en sækkevogn mindskes belastning af kroppen
og skader på godset. Sortimentet dækker mange forskellige arbejdssituationer, fx transport af kasser og
andre svært håndterlige emner.
I valget af sækkevogn bør man overveje hvilken lasthåndteringsanordning, der er optimal for opgaven.
En trappesækkevogn flytter varer og ting sikkert op og
ned ad trapper. Med en sækkevogn med hejs er det
muligt at skåne kroppen, når godset skal videre fra
sækkevognen til en reol eller varevogn. Godset hejses
let til den ønskede højde med et smart håndsving.
Vores professionelle sækkevogne fås i pulverlakeret
stål eller aluminium, og laster emner fra 60 til 250 kg.

Scan og se mere
på vores hjemmeside

MØBELTRANSPORT

Manuel møbeltransporter
•
•
•
•

Kapacitet 600 kg
Løftehøjde 300 mm
Gummibeklædte løfteplader
Dobbeltrammer af stål

Hydraulisk møbeltransporter
•
•
•
•

Kapacitet 1800 kg
Løftehøjde 250 mm
Gummibeklædte løfteplader
Dobbeltrammer af stål

•
•
•
•
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Passer til 25 l dunke
Ergonomisk god for ryggen
Nem håndtering og tømning af dunke
Kan bruges stående og hængende

• Belastning pr. hjørne: 150 kg
• Et sæt består af 4 stk.
• Gør det let at flytte møbler og maskiner

Scan og se mere
på vores hjemmeside

DUNKTIPPER

Dunktipper

Transporthjørner

Dunktipper
•
•
•
•

Passer til 60 l dunke
Ergonomisk god for ryggen
Nem håndtering og tømning af dunke
Svingbare hjul kan tilkøbes

MØBELTRANSPORT TIL
KRÆVENDE OPGAVER
Hos NH Handling tilbyder vi både manuelle og hydrauliske møbeltransportere med gummibeklædte
løfteplader og dobbeltrammer af stål.
Møbeltransporteren styres ved hjælp af styrehåndtag.

LET HÅNDTERING AF DUNKE
Smarte dunktippere til håndtering af 25 og 60 liters
dunke. Sparer ryggen for tunge løft og ergonomisk
ukorrekte arbejdsstillinger.
Kan monteres på både gulv og væg for nem håndtering og tømning af dunke.

BRUG FOR MERE VIDEN?
Uanset om du håndterer materiale indenfor industri, landbrug, traditionelle lagre eller højeffektive logistik- og distributionscentre,
har vi en ergonomisk kvalitetsløsning, der kan hjælpe dig med at øge effektiviteten.
Kontakt os for professionel rådgivning eller en uforpligtende snak om kvalitet til prisen og effektivitetsforbedringer i din virksomhed.

SØREN CHRISTENSEN
ADM. DIREKTØR

JOHN RAHBEK
SALGSCHEF

HEINRICH CHRISTENSEN
DISTRIKTSCHEF

KURT LARSEN
DISTRIKTSCHEF

E-Mail: sc@nh.dk
Mobil: 4045 2063

E-Mail: jr@nh.dk
Mobil: 2333 3184

E-Mail: hc@nh.dk
Direkte: 2020 7083

E-Mail: kl@nh.dk
Direkte: 4314 1444

JEPPE BIRKEDAL
PRODUKTCHEF

NICLAS KÆRTOFT ASTRUP
SALES TRAINEE

MORTEN FRIIS
MARKETING BUSINESS MANAGER

WERNER BERG HÄNDEL
LOGISTIK, LAGER OG SERVICE

E-Mail: jb@nh.dk
Direkte: 8727 6412

E-Mail: na@nh.dk
Direkte: 87 27 64 15

E-mail: mf@nh.dk
Direkte: 87 27 64 07

NH Handling A/S leverer til en bred vifte af professionelle og prisbevidste leverandører inden for mange brancher, herunder jern
og metal, landbrug, transport, lager, levnedsmiddel og medicinalindustrien.

SE MERE PÅ:
WWW.NH.DK

DK

NH Handling A/S
Lundvej 48 • DK-8800 Viborg • Tlf. 70 27 01 60
E-mail: nh@nh.dk • www.nh.dk

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og oplysninger om nærmeste forhandler.

