
VAD VILL DU 
LYFTA?
Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt 
omfattande produktsortiment förser industrier världen över med 
ergonomiska lyftlösningar. Vi lyfter allt!
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LIFTS ALL AB

Vi har många års erfaranhet av lyfthjälpmedel och har producerat unika lyftlösningar 
sedan 1994. Lifts All har skapat över 4500 lyftlösningar til l våra många kunder loka-

liserade världen runt. Vi har förbättrat många företags arbetsmiljö, vilket har lett ti l l färre 
arbetsrelaterade skador samt förslitningsskador som är vanliga vid manuella lyft. 

Tack vare vår stora kunskap och erfarenhet av lyfthjälpmedel har vi möjlighet att konstruera, 
utveckla och producera produkter - allt under samma tak. Vi erbjuder också installation och 
livslång support och service. 

Lyfta dörrar, fönster och brädor
Lyftverktygen kan enkelt få grepp om lasten genom att placera gripdonet på lasten och trycka på greppknapp. 
Gripdonen är smidiga på sätt att de är lågbyggda och kan komma åt i trånga utrymmen samtidigt som de är 
ergonomiska. De är också mångsidiga då man enkelt kan justera avståndet mellan kopparna för att kunna 
greppa laster av olika storlekar. 
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Prowood92-10018
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Klicka på play för att se 

film på youtube.com/LiftsAll!

http://www.youtube.com/watch?v=YaqmkNrovgY
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Lyfta hydralcylindrar

Lyfta cylindrar manuellt är både svårt och tungt, därför 
har Lifts All utvecklat gripdon som är säkra och enkla att 
använda för att underlätta denna hantering. Med våra 
lyfthjälpmedel räddar ni ryggar!
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Lyfta rullar

Lifts All:s rulllyftar kan hantera rullar av olika storlekar och material: papper, plast, stålband, kablar, tråd etc. 
De kan greppas med klämverktyg, expander eller med vacuum beroende på material, vikt och hantering av 
rullarna.  

4751 46582658

http://www.youtube.com/watch?v=e02VPy8WE5Q&feature=related
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Lyfta högt med Manhattan

Manhattan rekommenderas när du till exempel behöver lyfta högt 
in i hyllor och en vanlig truck är för stor och klumpig för att komma 
åt. Hanteringen är snabb och smidig och du kan enkelt styra din 
last upp och ner. 

Lyfta gasflaskor

Vi lyfter enkelt gasflaskor av olika storlekar och former. Om inte en 
vacuumlyft är optimal för dig kan en enkel krok eller ett mekaniskt 
gripdon vara lösningen till ditt lyftproblem. Behöver du tilta din last 
har vi många olika gripdon som passar för det! 
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Klicka på play för att se 

film på youtube.com/LiftsAll!

http://youtu.be/lSQCqb7d5_8
http://youtu.be/AOtqehjz7kI
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Lyfta kartonger

Basic är en allround lyft (se bild ovan), perfekt för pack- och distributionscenter samt lager där lyft av kar-
tonger måste ske snabbt och smidigt. Gripdonet greppar kartongen vid direkt kontakt och kan släppas 

i luften med ett enkelt knapptryck om nödvändigt. En annan stor fördel med Basic är att lasten kan roteras 
ändlöst.

Lyfta med krok
För enklare hantering av laster, 
kan en enkel krok vara lösningen!  

https://www.youtube.com/watch?v=RzQuko-KARI
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Lyfta olika laster

Om du behöver lyfta flera olika sorters laster kan ett kombigripdon vara rätt verktyg för dig! Den är ideal på 
en arbetsplats där olika laster hanteras varje dag. Den består av en basenhet som drivs av tryckluft mellan 

6-7 bar och tillhörande applikationer vilka kan vara en krok, vakuumkopp eller magnet för att nämna några! 
Det är mycket enkelt och smidigt att byta underdel och det går på bara några sekunder.  

Lyfta stål med magneter

Våra gripdon kan lyfta metalldelar i olika for-
mer och storlekar så som stålrör, cylindrar.  
eller plåt. Magneterna är små men starka och 
kan enkelt få ett säkert grepp. 
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Lyfta säckar

Våra säcklyftar optimerar frekvent hantering av säckar i bland an-
nat mat, kemikalie- och pharmaceuptiska industrier.  Operatören 

kan snabbt förflytta säckar från pall till transportband utan manuella 
lyft. 

För lufttäta säckar rekommenderar vi att lyfta med Basic eller med 
Sack-Handler Vacuum (92-10006) som är speciellt utvecklade för 
ändamålet. Om det är nödvändigt att rotera lasten, rekommenderar 
vi att använda Basic som har en smidig roterande led. 

För icke lufttäta och stående säckar rekommenderar vi Sack-Han-
dler Mechanical (92-10014) som är mycket populär inom tvättin-
dustrin där många lyft av tvättsäckar sker dagligen. Den är också 
ett bra verktyg på postterminaler där tusentals postsäckar hanteras 
dagligen. 

Lyfta bildelar
Vi erbjuder många lyftar till biltill-
verkningsindustrin och har underlät-
tat hanteringen av laster för många 
operatörer. Några tidigare levererade 
lyftar har bland annat hanterat däck, 
cylindrar, kugghjul, kåpor och bilaxlar. 
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92-10006

92-10014

Klicka på play för att se 

film på youtube.com/LiftsAll!

http://youtu.be/iaqb7At5Dno
http://youtu.be/lSQCqb7d5_8
http://youtu.be/OZ0flCdVf8U
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Lyfta flaskor, ölfat och ölbackar

Vi erbjuder många olika lösningar för att hantera produkter i dryck-
esindustrin. Vi kan greppa med vacuum eller mekaniskt genom att 

greppa i handtagen eller i locken.

Lyfta tunnor
Lifts All:s smidiga gripdon optimerar hanteringen av tunnor och dunkar i mat-, kemikalie- och pharmaceup-
tiska industrier. Operatören kan snabbt förflytta lasten från punkt A till punkt B utan ansträngning. 

Om du behöver rotera tunnan 180 grader har vi verktyg som greppar på sidan med vacuumkoppar som du 
sedan roterar manuellt med en ratt. Vi har också gripdon som greppar i lockets ovansida med en stor vacu-
umkopp eller mekaniskt genom att greppa under lockets kant. 
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Klicka på play för att se 

film på youtube.com/LiftsAll!

http://youtu.be/6mU4uqbilhg


Vad vill du lyfta?

9

HUR LYFTER VI?
Alla våra lyftar drivs av tryckluft, vilket gör dem till säkra och tysta lyftverktyg. Allt du behöver är vår 
tryck luftscylinder Bal-Trol, en kompressor med 6-7 bars tryck och en kopplingsslang. Ingen elektricitet 
behövs!  
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VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN

1. Du har ett problem med hanteringen av din produkt.

 

2. Du förklarar ditt problem för Lifts All och vad du vill kunna göra med lasten. Vill du lyfta högt, vända, 
rotera, tilta eller placera lasten på ett speciellt sätt? Du kanske redan har sett någon lyft som du tror passar 
dig? Med vår långa erfarenhet vet vi att vi kommer hitta en lösning just för dig. Vi gör gärna ett besök för 
att analysera din arbetsplats och diskutera olika lösningsalternativ.

 

3. En av våra konstruktörer tar fram ett ritningförslag baserat på dina önskemål om hanteringen av din last.

 

4. Efter att du godkänt förslaget på utformningen av ditt lyftverktyg sätter någon av våra duktiga montörer 
ihop det.

 

5. Några veckor senare har du ditt skräddarsydda lyfthjälpmedel och kan lyfta snabbt och lätt, utan att 
skada varken rygg, axlar eller last!

6. Om du har funderingar eller behöver en reservdel går det alltid bra att kontakta oss direkt så hjälper vi 
dig!

En av våra kunniga konstruktörer ritar upp ett gripdon till en av våra många kunder
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ERGONOMISKT

Lifts All har alltid haft ett stort fokus på ergonomi i utvecklingen av lyfthjälpmedel. För att de 

ska passa perfekt på din arbetsplats, skräddarsyr vi gärna ditt lyft hjälpmedel för att skapa den 

optimala lyftlösningen. Lyftverktygen utformas så att de ska kunna användas av alla, oavsett 

fysik eller tidigare erfarenhet. Vår utrustning hanterar dessutom laster viktlöst, vilket innebär 

att ytterst lite kraft är nödvändig för att manövrera verktygen. 

TRYGGT

Vi har bred kunskap och erfarenhet av tryckluftsdrivna lyftverktyg sedan 1994. Det gör att vi 

kan hjälpa er att hitta den ultimata lösningen för er arbetsplats och lyfthantering. Vi erbjuder 

även  support och service och finns alltid endast ett samtal bort. Lifts All har utvecklat tusentals 

lyftar för olika materialhantering och tar oss gärna ann nya utmaningar! 

SNABBT

Våra lyfthjälpmedel är byggda på en unik balansteknik för att styra lasten. Det gör att hant-

eringen är intuitiv, liknande manuell hantering, men utan de tunga lyften. Det bidrar till att du 

kan hantera lasten snabbt och smidigt. Hastigheten kan enkelt justeras efter arbetstakt och 

operatör. 

VA R F Ö R  VÄ L J A  L I F T S  A L L?
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DITT KOMPLETTA 
LYFTSYSTEM 

Skensystem

Vårt skensystem av lätt 
aluminium är ytterst 
följsamt och tystgående.

Bal-Trol

Den lilla smidiga lyftcyl-
indern drivs av endast 
tryckluft. Energisnålt!

Basic

Med allroundlyften 
Basic lyfter man snabbt 
och smidigt!

Skensystem

Bal-Trol 

Gripdon

Passadvägen 10 
177 70 Järfälla 
Sverige

Tel: 08-754 90 15 
Fax: 08-626 90 15 
E-mail: lifting@liftsall.se 
Hemsida: www.liftsall.com


