
Lift&Drive-serien



Lift&Drive
Fordele

Siden 1989 har vores Lift&Drive sikret 

et bedre arbejdsmiljø og har samtidig 

reduceret antallet af medarbejdere, der er 

sygemeldt på grund af arbejdsskader og 

belastningsskader. Det bliver nemmere 

og mere sikkert at foretage løft, hvilket 

reducerer risikoen for skader. Vi designer 

og fremstiler selv vores løftevogne, så 

de fås i forskellige størrelser, design og 

modeller.

Modeludvalget giver mange forskellige 

muligheder, fordi de kan brugertilpasses. 

Det garanterer, at du får en løftevogn, der 

passer perfekt til dit behov. Lift&Drive 

er batteridrevet og kræver meget lidt 

vedligeholdelse.

Sikker håndtering

Alle Lift&Drive-løftevogne er udstyret 

med indbygget sikkerhedskobling for at 

opnå maksimal sikkerhed. Den udkobles 

automatisk, når lasten sænkes, hvis der 

stødes på en forhindring. Søjlen har 

skruedrev, som gør den pålidelig og 

holdbar i mange år.

Ergonomi og økonomi
følges ad – det er godt

for økonomien at tænke
ergonomisk
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Hvilken løftevogn i vores sortiment
passer bedst til dit behov?

Professional Industrial Eco Eco

Hele vores sortiment af løftevogne fås i lakeret eller rustfrit stål.

P-løftevognene er de
største og de mest

stabile, kraftfulde og
fleksible i sortimentet.

Løftevognene er  
modulopbyggede
og sammensættes

ud fra dine
specifikationer. De kan

løfte op til 225 kg.

Seriens mellemste
model er god til at gå

på kompromis.
IE-løftevognene er
vores mellemstore
modeller. Et godt

kompromis mellem de
stærke P-løftevogne og
de fikse E-løftevogne.
De er stabile med et
fuldsvejset chassis,

men er stadig ”næsten”
lige så slanke som
vores E-løftevogne.
De kan løfte op til

maks. 90 kg.

E-løftevognen er  
den mindste i sortimentet. 

Denne lille model  
charmerer alle og

er fuld af overraskelser.
E-løftevognene er noget

helt for sig og har udviklet
deres egne talenter.

Derfor er de det førende
valg til miljøer som f.eks.
apoteker, storkøkkener
og arkiver. Der findes

også en standardversion.
Charmerende, rappe

løftevogne, som på trods
af deres lave vægt kan
klare belastninger på op

til 90 kg.
 

Lift&Drive P Lift&Drive IE Lift&Drive E
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Skræddersyet til dit
anvendelsesområde
og dit arbejdsmiljø



Vores helt modulopbyggede model

Et unikt, modulopbygget koncept udgør basis for 

vores P-løftevogne, og det giver både dig og os 

stort set ubegrænsede muligheder for at lave en 

løftevogn, der passer perfekt til dit behov.

Mange forskellige typer chassis

Vi tilbyder chassiser med forskellige bredder, høj-

der og længder samt skræddersyede modeller.

Vælg den ønskede lastkapacitet

Skræddersy din Lift&Drive P, så den passer til  

netop dine håndteringsbehov. 

Lastkapaciteterne er: 90, 125, 175 eller 225 kg.

Variable løftehøjder

Løftesøjlerne kan leveres med forskellige stan-

dardhøjder, men kan også tilpasses, så der opnås 

nøjagtigt den ønskede vandring. Som alternativ til-

byder vi også en teleskopisk løftesøjle, der gør det 

muligt at fordoble løftehøjden.

Forskellige hjulsæt

Vi leverer hjul i forskellige størrelser og materialer, 

så løftevognen tilpasses til det enkelte arbejds-

miljø.

Lift&Drive P – Professional
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Værktøjer – tilbehør

Vi har en lang række standardværktøjer, så-

som læsseplatforme, gafler, vægte/tællevægte,  

Squeeze&Turn (vores fastspændingsværktøj, der 

griber fat i de emner, du håndterer, udefra og sam-

tidig løfter og drejer dem) samt vores pneumatiske 

ekspander, Expand&Turn, (beregnet til håndtering 

af tromler i de tilfælde, hvor den skal løftes/dre-

jes via kernen). Vi fremstiller også mange kunde- 

specifikke værktøjer.

3-trins-bremse

Ud over den centrale bremse har P-løftevognene 

også en retningsbestemt lås på baghjulene, som 

hjælper operatøren, når løftevognen flyttes i en 

lige linje.

Lift&Drive P – vores helt modulopbyggede model



Tilbehør - nogle af vores redskaber.
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Vægt

Squeeze&Turn  
(klemmer og drejer)

Expand&Turn
(udvider og drejer)

Løftegaffel

Læsseplatform

Gaffelhage

Rulleplatform med side- 
fødning og låsning

Individuelle gribereVippeenhed

Dobbelt søjle

Multi-Gafler

Teleskopsøjle

Kasse vipper

V-stykke

Rulleplatform med front- 
fødning og låsning

Drejemodul

Kontakt din salgsrepræsentant,
hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

En af vores største styrker er, at vi også
udvikler og fremstiller ekstraudstyr i
henhold til dine specifikationer.
 

Platform med kantruller

Sammenfoldelig stige
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Strömsholmen Ltd.
Løfter fjederbenet fra vandret position til
lodret position i maskinen. Fjederbenene
vejer ca. 100 kg.

Orkla Foods Sverige (ABBA Seafood)
Løft af ruller, der vejer ca. 70 kg. Vendes i processen  
og sættes på akslen, som sidder højt oppe på maskinen.

Polarbröd Ltd.
Polarbröd er en familieejet virksomhed,
som er vokset fra at være et lille familiebageri
til Sveriges tredjestørste producent af
brød med ca. 420 medarbejdere. Ved hjælp
af Lift&Drive løftes ruller på 60 kg hen til
pakkemaskinen. Rullerne udskiftes ca. hver
fjerde time. 

     En meget manøvredygtig løftevogn, som
er nem at skubbe, og den passer perfekt til
os, når vi skal plukke fjederbenene i
prøvestanden! Det er en fordel, at man kan få
den skræddersyet til sit behov! Vi er meget
tilfredse!

      PRONOMICs løfteudstyr, Lift&Drive og Expand&Turn- 
værktøjet fungerer rigtig godt til håndtering af vores 
ruller. De kunne levere en løftevogn med skræddersyet 
søjlehøjde og bredde. Vi modtog hurtigt et besøg af deres 
repræsentant, som fulgte op med et tilbud. De lånte os 
også en løftevogn, så vi kunne teste den på stedet. Hele 
processen var effektiv, og løftevognen har medført store 
forbedringer i vores daglige arbejde!

       Løftevognene fungerer rigtig godt, og
arbejdsmiljøet er blevet meget bedre.

     

Ulf Ottosson, senior-testtekniker, Strömsholmen Ltd.

Anders Nylander, chef for vedligeholdelse, Polar-bageriet.

Erika Hassellöv, produktionsleder, Orkla Foods Sverige
(Abba Seafood).
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Disse modeller er designet til at kunne klare

mere krævende forhold

De er stabile, manøvredygtige løftevogne med 

en lav vægt, som kan udstyres med en række 

forskellige typer ekstraudstyr.

Et svejset chassis

Chassiset er robust og kan modstå de krævende 

opgaver, der findes i industrien. Lift&Drive IE er 

en lavt bygget løftevogn, der er udstyret med 

små hjul, som gør det muligt at bruge den til en 

europalle.

Lasteevne

Klarer vægte på op til 90 kg

Variable løftehøjder

Løftesøjler fås i tre standardhøjder, men kan 

også fremstilles i henhold til dit behov, hvis du 

har brug for en specialfremstillet søjle til en be-

stemt opgave.  

Lift&Drive IE – Industrial Eco

Værktøjer – tilbehør

Til IE-løftevognene findes der skræddersyede 

gafler, som kan fås til standardpris. Du vælger 

selv, om du vil have gafler af runde, flade el-

ler vinkelformede rør, og du vælger desuden 

gaflernes længde og bredde. Vi har desuden 

række standardværktøjer, der kan vælges 

mellem, f.eks. en løfteplatform, en platform 

med sideruller, en rulleplatform, en gaffelha-

ge, v-stykke osv.

Fodbremse

En pedalaktiveret bremse på baghjulene.

Takket være
IE-løftevognene
klares arbejdet
ergonomisk og

sikkert i en lang
række industrier

verden over
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Ekstraudstyr – IE-løftevogn kan udstyres med forskellige
”standardværktøjer”, som gør løftevognen til et meget fleksibelt løfteudstyr til 
en overkommelig pris.

Standardplatform
med v-stykke

Gaffelhage

Standardlæsseplatform Platform med
kantruller

Rulleplatform med
frontfødning og låsning

Fjernbetjening med
2 og 4 knapper.
4 knapper = dobbelt  
hastighed

Holder til batterioplader

Sammenfoldelig stige

Platformsbeskyttelse,
rustfri

Kontakt din salgsrepræsentant,
hvis du ønsker yderligere

oplysninger.
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Rulleplatform med
sidefødning og låsning

Standardgafler – fremstillet til de ønskede mål

Vælg, om du ønsker vinkelformede, runde eller

flade stålrør, og angiv en længde og bredde på

mellem 50-500 mm. Vi fremstiller derefter en

specialtilpasset gaffel til dig.

Specialtilpasset – til standardprisen



Referencer

Aros Electronics Ltd.
Løft af elektriske dele til og fra høje hylder.
Løftevognen er fremstillet i henhold til ESDstan- 
darderne. Vi valgte at supplere med en stige, så  
operatøren kan nå op på hylderne med artiklerne.

Coop
Løftevognen bruges i bageriet til at løfte
sække med mel og sukker, men også kasser,
bakker og andre ting.

Järfälla Public Library
Den løfter bøgerne i kasser, der vejer ca. 30
kg, og kan løfte 3 kasser ad gangen. Kasserne
løftes op fra gulvniveau og transporteres
derefter til biblioteket, hvor bøgerne sættes
på plads. Bøgerne løftes til en komfortabel

højde og anbringes derefter på hylderne.

     Siden vi begyndte at bruge PRONOMICs løftevogn, 
har vi oplevet mindre belastning af vores rygge og 
skuldre. Den er fantastisk, hvis man har brug for at 
løfte mel, sukker og andre bageingredienser.  
Vi anbefaler virkelig disse løftevogne fra PRONOMIC!

     PRONOMICs søjler, som fås i mange forskellige 
højder med en stige, passede til vores behov til en 
rimelig pris. Der kom hurtigt en PRONOMIC-sælger på 
besøg, og kort tid efter det lånte de os en løftevogn,
som vi kunne teste på stedet. Det overbeviste os om, 
at Lift&Drive var den rette investering. PRONOMIC 
var meget hjælpsomme, handlede hurtigt og leverer 
et produkt af rigtig høj kvalitet.

     Løftvognen er en af vores afholdte og meget  
pålidelige kolleger. Den hjælper os hver dag, når  
der afleveres bøger, ca. 1.000 om dagen. Nu kan vi 
arbejde i en behagelig højde og undgå unødvendige 
løft og at bukke og dreje os.

IE
 - In

d
u
strial E

co

Birgitta Vinnå, Bibliotekschef, Järfälla Bibliotek

Albin Oscarsson, Lagerchef, Aros Electronics AB

Linda Kosterhed, Konditorchef, Coop Daglivs
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...brug vores
løftevogne til at

forbedre effektiviteten 
og opnå sikker

håndtering



Vores lille og charmerende model – med de

mange forskellige versioner og udgaver

Lift&Drive70E og 90E er vores lette og slanke løf-

tevogne, som ofte leveres i deres standard ver-

sion, men som også fås i skræddersyede versioner 

til brug i miljøer og industrier som f.eks.  apoteker, 

storkøkkener og arkiver.

Chassiset

Kun 435 mm bredt, hvilket gør det meget fleksi-

belt og nemt at manøvrere.

Forskellige hjulstørrelser

Leveres med forskellige hjulstørrelser, så løftevg-

nen kan tilpasses til den enkelte arbejdsplads.Vælg 

mellem standardhjul eller lavt byggede hjul.

Lift&Drive E – Eco – ”Economic”

Værktøjer

Vi har et stort udvalg af standardværktøjer og  

øfteudstyr, men til E-løftevognene har vi også ud-

viklet specialværktøjer, som er beregnet til brug 

på apoteker og i køkkener og arkiver.

Lastkapaciteter

Løftevognene fås med en løftekapacitet på

70 og 90 kg.

Løftesøjler

Vi har søjler i fire forskellige højder, alt efter hvad 

der passer til dit behov.

Fodbremse

En pedalaktiveret bremse på baghjulene.
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Sammenfoldelig stige

Sammenfoldet platform til
containere

Platform med kantruller Platform med fordybning

Standardplatform
med v-stykke

Gaffelhage

Platform til kasser

Standardgaffel til kasser
med platform, der kan
vippes ned

Dobbelt platform til
arkivering

Listeholder

Opbevaringshylde Holder til affaldspose,
dobbelt

Holder til affaldspose,
enkelt

FjernbetjeningHolder til batterioplader

Standardplatform

Kontakt din salgsrepræsentant,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.    

Tilbehør - nogle af vores værktøjer

Platformsbeskyttelse,
rustfri
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Referencer

Norma Precision Ltd.
Fremstiller ammunition med lille kaliber til
jagt. Ca. 60 millioner kerner og ca. 35 millioner
patroner, i 110 forskellige kalibre. En omfattende 
produktion med mange forskellige arbejdsprocesser, 
som omfatter at flytte og løfte patroner, blykerner 
og projektiler.

Direkt Chark AB
Brug løftevogne til at udskifte ruller i en
pakkemaskine. Rullerne vejer ca. 40 kg.

Det kongelige bibliotek, Stockholm
Løftevognen bruges til at løfte rundt på
servere i det kongelige biblioteks serverrum,
når de skal udskiftes eller serviceres.

     Det taler for sig selv, at vi har købt over 35 løfte- 
vogne, og vi er meget tilfredse med dem! 
Løftevognene har erstattet transportbånd mange 
steder på vores produktionsanlæg. De hjælper os 
med at løfte emner og flytte rundt på dem. Og det gør 
processerne mere ergonomiske, nemmere og meget 
mere fleksible.

    PRONOMIC-løftevognene betyder, at medarbejderne 
ikke længere behøver løfte tunge ruller. Enhederne 
er meget nemme at manøvrere. PRONOMIC kom på 
besøg, tog nogle mål og undersøgte, hvilken form for
begrænsninger der var på vores anlæg. Derefter lånte 
de os en løftevogn, som vi kunne prøve, så vi kunne 
føle os sikre på vores beslutning om at investere. Vi 
valgte løftevogne i rustfrit stål fra PRONOMIC, og det
er vi yderst tilfredse med, at vi gjorde!

     Serverløftevognen har forbedret

kvaliteten af arbejdet i hele afdelingen.

Christian Dokakis, afdelingschef, Direct Chark Ltd.

Mikko Yletyinen, IT-afd, det kongelige bibliotek, Stockholm

Patrik Olsson, Produktionsafd., Norma Precision Ltd



Kontakt

Afd. Nord: GMV A/S – Moeskjærvej 2 – 7620 Lemvig

Afd. Syd: GMV A/S – Industriparken 1 – 7182 Bredsten

Telefon: +45 7573 8247

Mail: post@gmvas.dk

Web: www.gmvas.dk

PRONOMIC forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne uden varsel.
Vi påtager os ikke noget ansvar for trykfejl i brochuren.


