
produkter och tjänster
FÖR ett SÄKert LYFT

www.lyftnord.se

PRODUKTER 
• Lyftok
• Lyftstativ & transportstativ
• Lyftkorgar för materialhantering

tjänster 
• Provbelastning i vår 75T provningsportal
• Förstudie & utredning
• Konstruktion, beräkning & regelverk
• Godkännandeprocess av befintliga lyftredskap
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STANDARDLYFTOK
Våra lyftok är konstruerade och dimensionerade enligt SS-EN 13155 samt provbelastade 
och uppmärkta enligt maskindirektivet 2006/42 EG.

FÄRDIGA PRODUKTIONSUNDERLAG
Lyftnord har välutvecklade och standardiserade processer för att leverera standardlyftok. Genom enkla 
anpassningar kan vi snabbt ta fram produktionsunderlag som motsvarar era önskemål.

TRAVERSOK
Detta ok är designat för att användas vid 
samlyft med traverser. Oket kan anpassas 
till traverser med olika kapacitet.

RAMOK
Ett lyftok för 4-punkts lyft med höga vikter.

LYFTOK med plåtkrok
Krokarna gör det enkelt att lyfta exempelvis axlar, 
trummor och andra liknande objekt.

LYFTOK MED LYFTRÖR
Detta lyftok lämpar sig väl när man behöver lyfta 
i ett nav.

LYFTOK
Lyftok används där lyfthöjden är begränsad och 
tyngdpunkten välbalanserad.

STÄLLBARA LYFTOK
Ställbara lyftok lämpar sig väl i situationer där det är 
låg lyfthöjd och där tyngdpunkten är asymmetrisk.
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H-OK
Ett H-ok används där lyfthöjden är begränsad och 
flera lyftpunkter behövs.

STÄLLBARA H-OK
Ställbara H-ok lämpar sig väl där lyfthöjden är 
begränsad och flera lastpunkter med varierad 
placering är nödvändiga.

H-Ok MED STÄLLBAR BOM
Denna variant av H-ok är ställbar i alla led för att
täcka upp ett större spann.

H-OK MED FLERA LASTARMAR
Detta H-ok kan levereras efter kundönskemål med
valfritt antal lastarmar och yttermått.

SPRIDARE
En spridare ger god stabilitet vilket gör att detta 
redskap med fördel används vid bra lyfthöjd.

STÄLLBARA SPRIDARE
Ställbara spridare ger utöver god stabilitet även en 
hög grad av flexibilitet.

ANPASSNINGAR FÖR ERT BEHOV
Lyftoken ovan är vårt standardsortiment. Vi tar även fram förslag på lösningar för just ert ändamål, inklusive 
anpassning av lyft- och lastöron samt lastpunkter.
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KUNDANPASSADE LYFTOK
Vi kundanpassar lyftok efter kundens önskemål och behov. Med väldefinierade och 
standardiserade arbetsprocesser för konstruktion, beräkning, tillverkning, provning och
CE-märkning kan vi leverera skräddarsydda lösningar till konkurrenskraftiga priser.

Lyftok för byte av 
vagnskoppeL

Lyftok för byte av 
SIKTKOMPONENTER

Detta lyftok är anpassat för 
montage av tunga reservdelar 
som är placerade under en 
bandgång. Resultatet är en 
utformning som möjliggör ett rakt 
och säkert lyft.

Lyftok för lägenhetsmoduler. Se sidan 11.

Järnvägskoppel utsätts 
för ett regelbundet 
slitage. Tillsammans med 
slutanvändaren har vi 
arbetat fram ett lyftredskap 
som möjliggör ett säkert och 
ergonomiskt arbetsmoment 
vid byte av koppel.
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Lyftredskap för 
pumphjul
Lyftredskapet är utformat för att 
säkerställa ett rakt och centrerat lyft vid 
montage av pumphjul. För användning 
till olika diametrar är det utrustat med 
ställbara ben.

Lyftredskap 
för linbyte
Lyftredskapet är konstruerat 
och beräknat för att kunna 
lyfta flera hundra meter 
långa linor till gruvhissar 
som väger upp till 9 ton. 
Det är även FEM-beräknat 
och optimerat för ett bra 
styrka/viktförhållande som 
säkerställer god ergonomi.

DET HÄR INGÅR I VÅRA LEVERANSER
• Lyftredskapet levereras CE-märkt enligt maskindirektivet.
• Lyftredskapet provbelastas med 1,5 x maxlast.
• Lyftredskapet levereras med gul skyddslack.
• Schackel monteras på lastpunkter.
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För säker hantering av löst gods har Lyftnord utvecklat ett antal olika lyftkorgar med 
kapacitet från några hundra kg till ett par ton. Med utgång från våra standardmodeller kan vi 
snabbt anpassa mått, lyftkapacitet och ytterligare funktioner för just ert behov.

LYFTKORGAR

KUNDANPASSADE 
LYFTKORGAR

Inom ramarna för vårt standardsortiment 
kan vi anpassa korgens mått och 
lastkapacitet efter ert behov. Självklart 
erbjuder vi tillval som fästpunkter för 
lastsäkring, holkar för gaffeltruck, 
ramper, valfria kulörer m.m.

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI ER ATT SKRÄDDARSY EN LÖSNING 
FÖR JUST ERT ÄNDAMÅL.
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lyftstatiV
För säker hantering och service av maskiner och maskindelar har vi konstruerat och 
levererat ett stort antal olika kundanpassade lyftstativ.

Stativen på bilderna kan enkelt anpassas för liknande behov. Vi kan även tillverka stativ för helt andra typer 
av maskinkomponenter, som exempelvis växellådor, valsar och transportörstrummor.

Kontakta oss så hjälper vi er att skräddarsy en lösning för just ert ändamål.

LYFTSTATIV FÖR MAGNETSEPARATOR 
Till Metsos våtseparator WS 1236 har vi konstruerat ett 

lyftstativ för en säkrare och enklare hantering. Trumman kan 
transporteras både med och utan växellåda.
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För alla typer av objekt, som till exempel maskiner eller maskinkomponenter, 
kan vi konstruera och leverera ett lämpligt transportstativ. 

TRANSPORTstativ

TRANSPORTSTATIV FÖR MAGNETSEPARATOR
Till Metsos torrseparator DS 1224-100 har vi konstruerat och levererat 

transportstativ för säker och enkel transport samt servicearbeten.

TILLVAL — STATIV
Alla våra stativ kan utrustas med exempelvis hjul 
och andra tillval. Kontakta oss så hjälper vi er med 
en lösning för just ert ändamål.
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PROVNINGSPORTAL
I vår provningsportal utför vi alla belastningsprov för att slutgiltigt 
säkerställa produktens säkerhet.

Portalen har följande 
kapacitet:

• Max provningskraft: 75T med option upp till 150T
• Max höjd invändigt: 5 m
• Max längd invändigt: Anpassningsbar från 6-12 m
• Max bredd: Ingen begränsning på bredden

Kontakta oss för tester och frågor kring 
provbelastning.
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STANDARDLYFTOK
MED EXTRA LASTÖRON
Som i detta exempel kan våra standardlyftok 
anpassas med extra lastöron.

Lyftok för 
lägenhetsmoduler
Utifrån kundens behov har detta lyftok för 
lägenhetsmoduler utvecklats. 

vändutrustning
Denna vändutrustning för platta objekt upp till 8 ton 
är kundens egen lösning, som vi sedan färdigställt, 
levererat, provbelastat och CE-märkt. Ytterligare ett 
bra exempel på gott kundsamarbete!

LYFTKORG FÖR TÖMNING AV 
STENKROSSAR
Denna robusta lastkorg är framtagen för att sänkas 
ner i krossar och handlastas. Därefter lyfts den upp 
och töms manuellt eller med hjälp av travers.

referensobjekt

FACEBOOK.COM/LYFTNORD @LYFTNORD



Lyftnord
Föreningsgatan 7C
981 31 Kiruna

Tel:0980-164 69
info@lyftnord.se
www.lyftnord.se

VÅRA TJÄNSTER
Som ett komplement till våra produkter erbjuder vi kvalificerade tjänster till industri- och 
entreprenadföretag. Vi har lång erfarenhet och unik kompetens inom alla delar av ditt 
lyftprojekt – från förstudie, projektering och konstruktion till färdig leverans.

KONSTRUKTION, 
BERÄKNING & 
REGELVERK
För ert unika lyftbehov erbjuder 
vi tjänster inom konstruktion och 
beräkning samt konsultstöd inom 
lagar och regelverk. 

Vi eftersträvar alltid att tillvarata 
kundens och användarens 
kunskap samtidigt som vi 
säkerställer att hållfasthetskrav 
och gällande regelverk uppfylls.

 I våra tjänster ingår 
ombyggnation av redskap och 
framtagande av nya. Vi erbjuder 
även genomgång av befintliga 
redskap och vid behov utförs en 
godkännandeprocess av dessa.

BELASTNINGSPROV
I vår provningsportal utför vi 
alla våra belastningsprov för att 
säkerställa produktens säkerhet 
och att gällande föreskrifter 
uppfylls. Kontakta oss för mer 
information.

FÖRSTUDIE            
& UTREDNING
Känner ni en osäkerhet kring 
produktens utseende och 
utförande, vilket regelverk som 
gäller och vad slutpriset blir?

 Vi erbjuder detaljerade 
förprojekteringar där skisser, 
koncept och kalkyler tas fram för 
att etablera funktion och riktpris.

19
10

30
D

K
 2

00
/1

30
G

 G
A

S


