
Lyftvagn Apollo
Bland de snabbaste på marknaden
- låg egenvikt, lätt att hantera

Lifting Technology

Funktion
Apollo-serien finns i två kapaciteter 
och tre lyfthöjder. Med den tysta 
och snabba hissfunktionen, smidiga 
och enkla hanteringen gör det 
vagnen till ett hjälpmedel för alla 
arbetsplatser. Då vagnen drivs av 
en stålarmerad kuggrem krävs 
inget speciellt underhåll. Passar 
även in under en Eu-pall.

Verktyg
Apollon kan levereras med följande 
standardverktyg:
• Platta. Rostfri eller plast.
• Gaffel
• Bom med eller utan V-block.
Bommen är försedd med hjul och 
V-blocket kan roteras 360 grader.

Material
Aluminium och rostfritt stål.

Lyft- och sänkfunktion
Batteridrift. Uppladdningsbart.

Lyfthöjd
Apollon finns i tre olika lyfthöjder: 
1430mm, 1830mm, och 2230mm. 
Dessutom kan redskapet monteras 
i olika höjdlägen på vagnen.

Hjul
Apollon är försedd med 2 st 75mm 
framhjul samt 2 st 125mm bakhjul 
med broms, alla 4 är svängbara. 

Säkerhet
Apollon är utrustad med överlast-
säkring och alla rörliga delar är 
skyddade. Alla Hovmands lyft-
vagnar har 3års garanti. CE-märkt. 

Skötsel
Ingen speciell skötsel krävs.

Tekniska data:
Max lyftkap (kg) 80/130

Totalhöjd (mm) 1520/1920/2320   

Lyfthöjd (mm) 1430/1830/2230

Egenvikt (kg) 30-40 

Mått (mm) längd 775
bredd 480

Batteri V/Ah 24/7,2

Antal lyft/laddn. 100 vid max bel

Laddare (A) 2

Laddtid (tim) 4

Lyfthast. (mm/s) 125 utan last
100 med maxlast



Lyftverktyg:

• Platta i kraftig plast (LxB) 500x500mm, även kombinerad med V-block för rullhantering
• Platta i rostfritt stål (LxB) 500x400mm, även kombinerad med V-block för rullhantering
• Bom i lackerad metall (LxD) 500x60mm (för rullar max L 600mm)
• Dubbelbom, gaffel i lackerad metall (LxD) 500x32mm, bredd (cc) 250mm
• Bom med V-block i lackerad metall (LxD) 500mm (för rullar max ø 500mm, L 550mm, 60kg)
• V-block till platta (för rullhantering, för rullar på max: ø 500mm, L 550mm, 60kg)
• Adapter till eget verktyg

Lyftvagn Apollo
till kontoret, varuhuset, produktionen, 
köket, biblioteket, sjukhuset, mm.

Lifting Technology

Verktyget på en Apollo 80 kan placeras i 3 läge på lyftvagnen: låg, mellan och hög. På en Apollo 
130 i två lägen. Alla måttangivelserna under teknisk data är för det översta läget på lyftvagnen.


