
4 stærke muligheder at vælge imellem
BJØRN LIFTE

Lad en BJØRN lift lægge ryg 

til det tunge arbejde

-  s tærk  som en  b j ø rn  ...

DK



Løfter med lethed alt det tunge
EASYLIFT

Hvorfor dog bruge kræfter på at slæbe på tunge kedler, 

når EASYLIFT klarer det hele elektrisk. Med den som hjælp 

kan man køre fra sted til sted og fylde kedlen med råvarer, 

inden den køres direkte ind i røremaskinen. Bagefter kan 

kedlen hæves og indstilles så den passer bedst til det 

videre arbejde.

Afhængig af model løfter EASYLIFT uden problemer op til 

100 kg.

Som ekstraudstyr leveres en løfteplade, der kan bruges 

til andre tunge løft.

   •Nemindstillingafløftehøjde.
•Nemplaceringafkedlen.
•Nematmanøvreremed.
•UdoverkedlerkanEASYLIFTnaturligvisogså 
    bruges til andre uhåndterbare eller tunge løft.  

•NårEASYLIFTikkeeribrug,såoptagerden 

    minimal plads.

•  EASYLIFT 60 til kedler fra 30 til 60 liter, løfter  

      50 kg ingredienser.
•    EASYLIFT 140 til kedler fra 80 til 140 liter, løfter 

  100 kg ingredienser.

 



Når der kræves mere end blot et løft
FLEXLIFT

Takket være FLEXLIFT er der ikke længere grund til at 

ødelægge hverken ryg eller humør med at slæbe tunge 

kedler rundt fra sted til sted eller til at spilde kræfter på 

at løfte kedler op og ned fra arbejdsbordet. Alt det klarer 

Bjørn FLEXLIFT helt elektrisk med kedler fra 30 til 80 

liter, med max. 80 kg råvarer.

Ved hjælp af et klemmesystem fikserer FLEXLIFT 

kedlen.

FLEXLIFT har fjernbetjening. Det gør det let at styre den 

elektriske hævning og sænkning af kedlen, mens rotation 

af kedlen udføres enten manuelt eller elektrisk, afhængig 

af model. FLEXLIFT fås i 2 totalhøjder (1,97 m og 2,3 m) 

såvel i aluminium som i rustfrit stål. Kan også leveres i 

andre højder efter ønske.

•Hentkedlendirektefrabordellerhyldeogkørrundtmed
den og fyld råvarer i. Liften griber fat om kedlen og holder 

den fast.

•Kørkedlendirekteindirøremaskinenoghentdenigen,når
blandingen er forbi.  De brede hjul ruller uhindret, selvom 

gulvet er ujævnt.

•Rul kedlen hen, hvor den skal bruges, og løft den op til
den rigtige arbejdshøjde. Liften starter og slutter alle 

bevægelser roligt og uden ryk, så indholdet ikke skvulper 

over.

•Du kan også hælde indholdet ud, hvor det skal bruges. 
Kedlen kan nemlig vippes sidelæns - og endda vendes helt 

med bunden i vejret.



Større styrke. Mere fleksibilitet.

MAXILIFT / MEGALIFT

Her er de kraftfulde storebrødre, der ubesværet svinger 

rundt med de helt store kedler fra 100 til 200 liter. 

MAXILIFT og MEGALIFT fikserer kedlen i sine arme 

ved hjælp af ”snap lock” og holder den fast, mens den 

hæves og sænkes eller vendes og drejes – alt efter 

hvad der er behov for, og det hele foregår elektrisk. 

Med fjernbetjeningen i hånden kan man ubesværet få 

MAXILIFT og MEGALIFT til at jonglere rundt med selv de 

tungeste kedler, som var de et glas vand.

MAXILIFT kan håndtere 100 liter kedler med max. 110 

kg råvarer.

MEGALIFT kan håndtere 140 og 200 liter kedler med 

max. 200 kg råvarer.

Begge lifte fås som standard i 2 totalhøjder (1,97 m og 

2,3 m) såvel i aluminium som i rustfrit stål, men kan 

også leveres i andre højder efter ønske.

Liftene klarer 80 løft, inden ladelampen begynder at lyse 

som tegn på, at batterierne skal genoplades. Det er, 

for de fleste, nok til en hel dags arbejde, og opladningen 

klares let fra en almindelig stikkontakt i nattens løb.

”Snap lock” fiksering 

af kedel
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EASYLIFT

FLEXLIFT

Dimensioner i mm Easylift 60 Easylift 140

Højde (A) 990 mm 990 mm

Bredde (B) 490 mm 490 mm

Bredde på gaffel (C) 300 mm 430 mm

Dybde (D) 620 mm 755 mm

Tekniske data 

Kedelstørrelser 30 - 60 liter 80 - 140 liter

Løftehøjde (gaffel) 125 - 625 mm 140 - 640 mm 

Løftekapacitet 50 kg 100 kg

Antal løft pr. opladning 44 40

Strømforsyning 230 V 230 V

Batteri, genopladelige syrefri 24 V 24 V

Materiale Aluminium Aluminium

Håndtag Rustfrit stål Rustfrit stål

Nettovægt 16 kg 17 kg

Bruttovægt 20 kg 21 kg

Løftehøjder              Flexlift - mellem                                         Flexlift - høj

Kedelstørrelse H (mm) I (mm) J (mm) H (mm) I (mm) J (mm)

30 1455 mm 1500 mm 180 mm 1805 mm 1850 mm 180 mm 

40 1385 mm 1485 mm 175 mm 1735 mm 1835 mm 175 mm

40/20 1485 mm 1485 mm 175 mm 1835 mm 1835 mm 175 mm

60 1340 mm 1460 mm 170 mm 1690 mm 1810 mm 170 mm

60/30 1445 mm 1485 mm 170 mm 1795 mm 1835 mm 175 mm

80 1350 mm 1430 mm 163 mm 1700 mm 1780 mm 163 mm 

80/40 1385 mm 1485 mm  163 mm 1735 mm 1835 mm 168 mm

Dimensioner i mm 

  Mellem Høj

 A 1965 2315

 B 865 865

 C 590-750 590-750

 D 1135 1135

 E 520 520

 F 650 +/- 15 650 +/- 15

 G 92 92

 Hjulstørrelse mm 75-125 75-125

Tekniske data 

    Mellem      Høj

Løftekapacitet kg max. 80 max. 80

Materiale Puvlerlakeret aluminium  
 eller rustfrit stål

Antal løft pr. opladning (1 meter med 80 kg last) 80 80

Egenvægt kg (aluminium/rustfrit stål)     58/83 61/87

Totalhøjde mm 1965 2315

Løftehastighed mm/sec. - max./min. 125 / 100 125 / 100

Strømforsyning 230 V 230 V

Genopladelige, vedligeholdelsesfri batterier 24V - 18A 24V - 18A

Lader 3A 3A

Ladetid (fra fladt batteri) 4 timer 4 timer

Sikkerhed Friløbsleje med sikkerhedskobling, 
 elektrisk overbelastningssikring

Der tages forbehold for variationer i de opgivne løftemål.



Scandinavian know-how – worldwide
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A/S Wodschow & Co.

Industrisvinget 6

DK-2605 Brøndby, Denmark

Phone: +45 43 44 22 88

Fax: +45 43 43 12 80 

E-mail: info@wodschow.dk

www.bearvarimixer.com

Producent: Forhandler:
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MAXILIFT / MEGALIFT

   Maxilift    Megalift

Løftehøjder mellem høj           mellem høj

Kedelstørrelse H (mm)     H (mm) K (mm)  H (mm) H (mm) K (mm)

100 1374  1724 200

100/60 1406  1756 197  

100/40 1457  1807 175   

140      1228 1578 190

140/80     1290 1640 225

200     1083 1433 117,5

200/100     1260 1610 155

Dimensioner i mm        Maxilift                  Megalift

  Mellem Høj  Mellem Høj

 A 1960 2310  1965 2315

 B 1235 1235  1235 1235

 C 970 970  970 970 

 D 850 850  850 850

 E 800 800  800 800

 F 565 565  615 615 

 G 83 83  83 83

 I 1295 1645  1150 1500

 J 330-1780 330-2130 380-1680 380-2030

Hjulstørrelse 
mm  80-150 80-150  80-150 80-150
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Maxi- og Megalift kan leveres med ekstra højt tårn mod merbetaling.

Der tages forbehold for variationer i de opgivne løftemål.

 

 Maxilift                           Megalift

Tekniske data T mellem     høj                           mellem                            høj

Løftekapacitet kg 110 110 200  200

Materiale Puvlerlakeret aluminium       Puvlerlakeret aluminium 
 eller rustfrit stål             eller rustfrit stål

Antal løft pr. opladning (1 m med 110/200 kg last) 80 80 80  80

Egenvægt kg (aluminium/rustfrit stål)     108/108 114/114  135/135 142/142

Totalhøjde mm 1960 2310 1965 2315

Løftehastighed mm/sec. max./min. 125 / 100 125 / 100 125 / 100 125 / 100

Strømforsyning 230 V 230 V 230 V 230 V

Genopladelige, vedligeholdelsesfri batterier 24V - 18A 24V - 18A 24V - 18A 24V - 18A

Lader 3A 3A 3A 3A

Ladetid (fra fladt batteri) 4 timer 4 timer 4 timer  4 timer

Sikkerhed                                                                      Friløbsleje med sikkerhedskobling,                     Friløbsleje med sikkerhedskobling, 
 elektrisk overbelastningssikring                         elektrisk overbelastningssikring


