
ULTRA

Lyftvagn Ultra för 40-60 Kg:

Vår modell Ultra är den kompakta och 

lättkörda lyftvagnen i vårt sortiment. 

Utvecklad för att passa små vikter där 

snabbhet och plats är avgörande.

Exempel på tillval:

Lyftplattor för olika behov.

Steglös reglering av lyfthastigheten.

Tipp av olika kärl och backar.

Tekniska data:

Standard Tillval

Maxlast 40 kg 60 kg

Lyfthöjd 200-1280 mm 1550, 1700 (max 20 kg)

Lyftplatta (lxb)400x475 mm Olika utförande finns

Lyfthastighet Fast 175 mm/s Steglös 0-175 mm/s

Mått (lxb) 400x600 mm

Hjul Dia 100 mm,varav 2 st låsbara, Kullager, rostfritt, ESD

glidlager, förzinkad bygel

Kablage Inbyggda för optimal hygien och säkerhet.

Laddare Separat. 230 V 50Hz 1 A. 

Se även separat produktblad för tillbehör. 

Liten & Lättkörd

Mjölkplatta med urtag. Rullplan för enkel hantering 

av backar o.dyl

Kantingafflar med 

uppfällbar platta.



MIDI

Lyftvagn MIDI för 80-100 Kg:

Modell MIDI är Svenemas mest 

kompletta lyftvagn. Tack vare den 

hygieniska designen och ett brett 

sortiment av tillbehör passar den för de 

flesta arbetsuppgifter.

Exempel på tillval:

Rostfri drivmekanism, autoklaverbar.

Polerade  svetsar och tätade skarvar.

Hygienskydd över manöverreglaget

Tekniska data:

Standard Tillval

Maxlast 80 kg 100 kg

Lyfthöjd 190-1200 mm 1550, 1850 (max 40 kg)

Lyftplatta (lxb)500 x 500 mm Olika utförande finns

Lyfthastighet Fast 175 mm/s Steglös 0-175 mm/s

Mått (lxb) 520 x 725 mm

Hjul Dia 100 mm,varav 2 st låsbara, Framhjul dia 50 mm.

glidlager, förzinkad bygel kullager, rostfritt, ESD

Kablage Inbyggda för optimal hygien och säkerhet.

Laddare Separat. 230 V 50Hz 1 A. 

Se även separat produktblad för tillbehör. 

Snabb & Smidig

Alltid rätt lyfthastighet. Rena, släta ytor 

för god hygien.

Lättstädad, auto-

klaverbar, drivning.



MAXI

Lyftvagn Maxi för 150-200 Kg:

Lyftvagn Maxi är den kraftiga 

lyftvagnen som klara stora vikter men 

som också har ett rikligt sortiment av 

tillbehör. Vagnen kundanpassas ofta 

för en optimal funktion.

Exempel på tillval:

Spolsäker utförande.

Hantering av filmrullar.

Tippbart lastplan.

Tekniska data:

Standard Tillval

Maxlast 150 kg 200 kg

Lyfthöjd 190-1200 mm 1550, 1850 

Lyftplatta (lxb) 600x600 mm Olika utförande finns

Lyfthastighet Steglös 0-120 mm/s

Mått (lxb) 600x820 mm

Hjul Dia 100 mm,varav 2 st låsbara, dia 50 mm fram

glidlager, förzinkad bygel kullager, rostfritt, ESD

Kablage Inbyggda för optimal hygien och säkerhet.

Laddare Separat. 230 V 50Hz 1 A. 

Se även separat produktblad för tillbehör. 

Stark & Pålitlig

Kraftik, kullagrad 

åkvagn.

Tippmoduler för olika kärl. Elektrisk klämfunktion.



Sørg for ergonomisk riktig løft i bakeriet!

Svenema har lang erfaring  

i å lage løftevogner til bakerier.

Ved å bruke våre lettkjørte og 

brukervennlige løftevogner sørger 

du for ergonomisk riktige løft.

God design gjør renhold  

og annet vedlikehold enkelt.

Løftevognen tilpasses etter dine 

ønsker og behov.
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Ultra max 40 kg.

Løft og tipp av gryter.

Elektrisk tippfunksjon gir god ergonomi.

Midi max 80 kg.

Finnes i modeller for løft av ulike tønner, 
kasser m.m.

Eksempel på bruksområder.

Maxi max 300 kg.

Med elektrisk klemfunksjon kan ulike  
størrelser løftes.

Eksempel på bruksområder.

Spar ryggen! Modeller og applikasjoner
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Løftevognertilbakerier

Eneforhandler i Norge: 

HorniBaketeknikkAS•Prof.Birkelandsvei24C•1081Oslo 

Tel.23142060•www.horni-baketeknikk.no
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