
Kraften och flexibilitet-
en i nya lyftbordet UXB 
ökar effektiviteten och 
förbättrar produktions-
flödet. 
Lyftbordet är utvecklat 
med extremt robusta 
komponenter för en 
pålitlig och säker drift. 
På ett självklart sätt tar 
UXB hand om de riktigt 
tunga lyften. Med kraft-
full design garanteras 
en problemfri och trygg 
drift dygnet runt, året 
om.

Lyftbord: UXB16-10/10

Kraftfull, flexibel och robust  
Nya UXB tar säkerheten till nya höjder



Type: UXB16-10/10

Lyftkraft 1600 kg

Lyftrörelse 1000 mm

Lastpall format 1000, 800x1200 mm

Bygghöjd över rullar 85 mm

Bygghöjd totalt 225 mm*

Lastpallöppning bredd 1100 mm

Totalbredd 2250 mm

Bredd mellan rullar 600 mm

Längd totalt 1775 mm

Rulldiameter 63 mm

Rulldelning 140 mm

Transporthastighet 12 m/min

Motoreffekt rullbana 0.55 kW

Lyfttid 15 s

Motorefffekt lyftbord 3.9 kW 20% ED

Egenvikt 1080 kg

*inkl motor 458 mm

Maxima lyftbord  UXB16-10/10
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Säkerhet i varje detalj
 Tack vare robust och gedigen design minimeras alla produktrörelser och därmed risken för 

skador på personal, gods och maskin. Klämskyddsramar i aluminium skyddar operatörens 
händer och fötter från att fastna i produkten. Om olyckan är framme och ett brott på slang 
eller rör skulle uppstå stoppas nedrörelsen omedelbart av inbyggda slangbrottsventiler och 
klämskador undviks. Det kompakta hydraulaggregatet  är  tillsammans med motorn skyddsk-
lassad enligt IP55 samt utrustad med överhettningsskydd. Hydraulaggregatet är dessutom 
utrustat med överströmningsventil som skydd för överbelastning. Arbetsspärrar garanterar full 
säkerhet vid service och underhåll. 

Utvecklad i enlighet med standards och direktiv
 Lyftborden är i alla tillämpliga delar tillverkad i överensstämmelse med Maskin  

direktiv 2006/42/EC, Annex IIA samt i enlighet med Lågspänningsdirektivet  
2006/95/EC och EMC-Direktivet, 2004/108/EC. Följande harmoniserade standarder  
beaktats vid konstruktion och tillverkning: EN 1570-1:2011  Lyftbord EN 60204-1    
Maskinsäkerhet - Maskiners el-utrustning - Allmänna fordringar.

Installation och underhåll
 Service och installation går snabbt tack vare en kompakt och användarvänlig design. Alla 

komponenter är lätt åtkomliga för service och underhåll. Lyftöglor garanterar snabb och enkel 
positionering och tack vare låg bygghöjd kan bordet monteras direkt på golvet utan behov av 
inbyggnadsgrop. Oljenivån kan avläsas direkt med tydlig nivåmätare. Slitskenor och eloxerade 
axlar och bussningar är enkelt utbytbara och service går snabbt och enkelt.

Komplett tillbehörsprogram
 • Trucktag (Infeeder) garanterar snabbt flöde till och från produktionslinan • Säkerhetsbarriärer 

garanterar maximal säkerhet för medarbetare, lyftbord och gods, tom vid en truck-kollision  
• Separat högeffektiv oljekylare garanterar säker drift • Positions-sensorer för problemfri drift  
• Frekvensomriktare säkerställer perfekt flöde även vid olika bandhastigheter
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Trygghet och säkerhet ligger 
är kärnan i vår verksamhet. 
Det har det alltid gjort och 
kommer alltid att göra.  
Allt utgår från detta – håll-
barheten i våra produkter 
som ger dig år av trygg, 
problemfri drift; flexibiliteten 
i våra lösningar och tjänster 
som låter dig ha fokus på din 
egen verksamhet; kraften till 
förnyelse och innovation som 
hela tiden leder oss vidare. 
Alla våra produkter är skapade 
för att se till att din drift går 
snabbt och problemfritt och 
att dina medarbetare ska  
vara trygga och aktiva.

 Flexibel – för lyftrörelser 
upp till 1000mm; för både 
hel- och halv standard EU-
pall

 Snabb – kraftfull motor, hög 
hastighet 12 m/s även vid 
full last, 1600kg

 Trygg produktion 7/24 – 
utvecklad i enlighet med 
EN-1570-1 (CE-märkt), ISO 
45001 och internationella 
säkerhetsstandards

 Ergonomisk – helt automa-
tisk lösning och ingen risk 
för förslitningsskador på 
personalen

 Pålitlig – robust design 
som kombinerar innovativa 
lösningar med väl beprövad 
teknologi för att minimera 
alla typer av underhåll

Safety barriers Infeeder


