LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET

VI EFFEKTIVISERER ARBEJDSPROCESSER MED INTELLIGENTE LØFTE- OG TRANSPORTLØSNINGER

0M HOVMAND
( KUNDER )
Vores udstyr, mobile batteridrevne løfteenheder
- vi kalder det løftevogne - leveres til flere
forskellige brancher, bl.a. Pharma, Fødevarer,
Produktion, Detail, Service & Distribution.
( PRODUKT )
Hovmand leverer udstyr til at løfte og transportere kasser, tromler, ruller og andre emner.

Løftevogn i rustfrit stål til brug i krævende
miljøer (IP 66)

Flere mastehøjder og mange
forskellige typer ben

( FORDELE )
Med vores udstyr er du i stand til at løfte og flytte
mere, optimere arbejdsgange samt eliminere
farlige løft og uhensigtsmæssig håndtering.
( UDBYTTE )
Med Hovmand løftevogne forbedrer du materialeflowet og øger effektiviteten. Desuden opnår du
et forbedret arbejdsliv og øget arbejdsglæde
blandt medarbejderne.
Løftevogn med platform og vejecelle

"Ved at anvende Hovmand løftevogne har vi
fået mulighed for at fjerne vores portalkraner
og derved opnå øget fleksibilitet, lønsomhed
og sikkerhedsniveau."

Løft og håndtering af dæk

Gaffel til lange og tunge ruller

RULLER
Kompakt løftevogn med V-blok

Med det rigtige løfteudstyr kan du løfte
og håndtere næsten alle former for ruller.
Store og små, korte og lange.
FUNKTIONALITET
Vi leverer et stort program af udstyr. Fra den
enkle håndtering af rullerne med en dorn
eller en V-blok over det mere specialiserede
udstyr, der griber rullen i kernen og roterer
den. Og endelig udstyr, som griber rullen
udvendigt og kan dreje den rundt, manuelt
eller elektrisk.

Løftevogn i rustfrit stål med elektrisk
rullemanipulator

Løftevogn med kombineret dorn og V-blok

MULIGHEDER
Med Hovmands udstyr kan du anvende
større ruller, tage rullen fra pallen og sætte
den direkte på pakkemaskinen, gøre arbejdet
alene, placere ruller højt eller lavt uden andet
udstyr eller hjælp. Det bliver også nemmere
at tage rullerne fra pallen, og du kan få leveret
rullerne stablet højere.
EFFEKTIVITET
Når du anvender større ruller, reducerer du
antallet af rulleskift. Du sparer tid. En mand
kan gøre arbejdet og det begrænser tiden,
hvor maskinen ikke kører. Du sparer plads
ved at rullerne kan stables højere og større
ruller giver mulighed for lavere pris på folien.

Løftevogn med manuel rullemanipulator

"Vi har mere end fordoblet tiden mellem de nødvendige
rulleskift – fra 20 til 42 minutter, svarende til en reduktion
fra 69 til 33 skift pr. dag."

KASSER
Når varer skal pakkes, flyttes, lagres og
distribueres benyttes kasser. Særligt plastkasser er i dag blevet en vigtig og integreret
del af mange logistiksystemer.

"Vi udnytter vores lastbilers volumen bedre.
Vi sparer 20 % på distributionen og reducerer
samtidig læsse- og lossetiderne med andre 20 %."

FUNKTIONALITET
En løftevogn er ofte en god løsning, når der
skal pakkes, flyttes, lagres og distribueres.
Vi leverer løftevogne med plader, gafler,
gribere og udstyr, der kan dreje og tippe
kasser.
MULIGHEDER
Du kan løfte tungere kasser og flere kasser
på en gang. Du kan samtidig transportere
flere kasser på en gang i stedet for at bære en
ad gangen. Du kan stable kasserne højere og
udnytte højden i et rum bedre eller de øverste
pladser på reolen. Du kan også dreje og tippe
kasserne for at lette tømning. Løftevogne
benyttes også til at flytte tungere kasser
direkte fra sted til sted uden mellemlagring
på palle.
EFFEKTIVITET
Du forbedrer flowet i dine arbejdsprocesser
og du sparer tid. Du kan samtidig transportere højere stabler og dermed spare plads
og omkostninger til distribution.

Løft af stablede kasser

Stabling af kasser

Kunststofplatform med ruller
til nem af- og pålæsning

Centerben og betjeningsknapper i håndtaget

Løft og drej af kasse

Tip af beholder
i fødevareindustrien

TROMLER

Elektrisk gribe- og drejeenhed (360°)
Fjernbetjening
til løftevogn
Elektrisk betjent drejeenhed
med faste beslag på emnet

Mange råvarer emballeres, lagres og
distribueres i tromler, beholdere og dunke.
Der er ligeledes et stort antal fremstillingsprocesser, hvor tromler, kar, kedler og
gryder skal løftes og tømmes.
FUNKTIONALITET
Løftevogne kan gribe, løfte og tippe
næsten alle former for tromler, gryder,
kedler og kar. Emnerne kan tages fra gulv
og løftes op. Griberne kan udformes, så
enheder i meget forskellige og vanskelige
faconer samt materiale i stål, plast eller
pap kan håndteres.
MULIGHEDER
Med løftevogne kan du uden hjælp løfte
tungere emner, vanskelige geometrier,
varme og kolde tromler, beholdere, kedler
og kar. Og håndtere forskellige emner og
størrelser med samme udstyr, forenkle
og effektivisere aftapning samt løfte til
større højder.

"I dag tager vi beholderen direkte fra procesmaskinen,
flytter den og løfter og tømmer direkte ned i tragten i
3 meters højde. Før tog vi beholderen ud af maskinen, op
på en tralle, løftede den op på en platform med en elevator
og skovlede så indholdet ned i tragten."

EFFEKTIVITET
Med en løftevogn kan du gribe tromlen,
beholderen, kedlen eller karret, køre
den eller det over til brugsstedet og løfte,
dreje, tippe eller tømme direkte i en og
samme arbejdsgang i stedet for først at
flytte tromlen, løfte den og til sidst tippe
den. Det giver besparelser i tid og
reducerer andre udstyrsinvesteringer.
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