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Liftkar HD – Den kraftige trappesækkevogn

Med Liftkar HD´s Serie udvider SANO sin produktrække  
af elektriske modulopbyggede trappesækkevogne,  
med bæreevne op til 330 kg.

De vigtigSte keNDetegN

•  Vejer mindre, modulet er opbygget i letmetal

•  Robust rammekonstruktion af dobbelt foreskevne,  
patenteret SANO - Aluminiumsprofil

•  Ergonomisk konstruktion af håndtag  
med skridsikker gummibelægning

•  Tasterne „Op/Ned“ er arrangeret således at de er på begge 
sider af håndtaget, sådan at der er optimal betjeningskomfort 
(for højre,- og venstrehåndede)

•  Perfekt afbalanceret stigeenhed  
for sikker arbejde på trappetrin

•  Optisk tiltalende, aluminiumsfælge med kuglelejre  
sørger for glidende kørsel, også ved høj belastning

•  Punkterfri profildæk, fremragende til brug også  
på byggepladser, brosten og alle andre underlag

•  Fornyet letmetalsfælge, med sikkert indbygget  
bremsesystem

•  Med aluminiumsskovl som er fastskruet på  
rammen (L x B = 530 mm x 183 mm)

De vigtigSte egeNSkAber

•  Konstrueret til last der er max. 330 kg

•  Egnet til trappetrinshøjer på max. 22 cm1) 

•  To stigningshastigheder (6 Trin/min eller 10 Trin/min)

•  To driftsenheder (Enkelttrinsmodul/Flertrinsmodul)

•  Bremsefunktionen kan ved transport  
på ujævnt terræn slås fra

•  Automatisk-slå fra funktion hvis apparatet ikke  
er blevet betjent i 10 min.

•  24 V hurtigskiftende-batteri til høj automatic2)

1)  Trappetrinsapparatets hældning har indflydelse på trappetrins-
højdens max.

2)  Liftkars automatik påvirkes kraftigt af opladningstilstanden 
og den vægt man transporterer. Ydelsesevnen ved fuldt opladelig 
batteri er ca. 100 til 120 trappetrin, ved fuld last.
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Liftkar HD Universal

Den universale løsning til transport af  
høj og tung last til alle former for trappetrin.

Fordelingsskabe, drikkeautomater, spilleautomater, tunge 
opstablede kasser opbevaringstønder og m.m. Hvis dette er det 
de har brug for at transportere, så tilbyder Liftkar  HD Universal 
den perfekte løsning. Den slanke konstruktion i samarbejde med 
den geniale stigningsteknologi mestrer også vindeltrapper. 

I kombination med påbygningspladen (Nr. 960101) kan høj last, 
også på ujævnt terræn, transporteres oprejst uden at man 
behøver vippe lasten.

varenr.: 060-701

tekNiSke DAtA

vægt: 34 kg (uden batteri)
38 kg (med batteri)

Hastighed: Hastighed 1: ca. 6 trin
Hastighed 2: ca. 10 trin

rækkevide:
(afhængig af vægten):

200 kg: ca. 220 trin
250 kg: ca. 190 trin
330 kg: ca. 120 trin

Skovlstørrelse: 530 mm x 183 mm

Alle modeller leveres standard med 1 stk. batteri,  
1 stk. oplader samt 1 stk. sikringsgjord.
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Liftkar HD Dolly

Hvis man har brug for transport på forskelligt terræn 
og trappetrinsniveauer, så anbefaler vi at løsningen 
er en kombination af Liftkar HD Universal med en 
funktionel påbygget støttefod, Dollysystemmet.

Når Dollysystemet er udklappet og støttehjulene berører 
gulvfladen, er det meget nemt med lidt kraft, at transportere 
lasten. Ved at løfte Liftkar HD, sammenklappe og fastsætte 
Dollysystemet, er man lynhurtig klar til at mestre det 
efterfølgende trappetrin. 
Især leverandører af fordelingsskabe eller drikkeautomater 
værdsætter denne funktion, da det dermed er muligt at 
transportere høj last, uden de store kraftanstrengelser igennem 
døråbninger – nemt og genialt!

varenr.: 060-706

tekNiSke DAtA

vægt: 40 kg (uden batteri)
44 kg (med batteri)

Hastighed: Hastighed 1: ca. 6 trin
Hastighed 2: ca. 10 trin

rækkevide:
(afhængig af 
vægten):

200 kg: ca. 220 trin
250 kg: ca. 190 trin
330 kg: ca. 120 trin

Skovlstørrelse: 530 mm x 183 mm

Alle modeller leveres standard med  
1 stk. batteri, 1 stk. oplader samt  
1 stk. sikringsgjord.
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Liftkar HD Fold

varmekedler, kopimaskiner, pengeskabe, tunge 
motorer m.m hvis det er deres hovedsaglige 
transportopgaver, så anbefaler vi Liftkar HD Fold.

Den indstillelige tophåndbøjle sikre at tyngdepunktet er optimalt 
når man transporterer op ad trapper.
Ved at løsne drejegreb ved tophåndbøjlen, kan den optimale 
håndbøjleposition indstilles. Riblameller sørger for at håndbøjlen 
fortsat forbliver i den position, som man tidligere har valgt, sådan 
at kørslen forbliver stabil op ad trappen. 

Derudover kan man ved at sammenklappe håndbøjlen 
mindske apparatets højde, speciel leverandører med mindre 
transportkøretøjer sætter pris på denne egenskab.

varenr.: 060-705

tekNiSke DAtA

vægt: 35 kg (uden batteri)
39 kg (med batteri)

Hastighed: Hastighed 1: ca. 6 trin
Hastighed 2: ca. 10 trin

rækkevide:
(afhængig af vægten):

200 kg: ca. 220 trin
250 kg: ca. 190 trin
330 kg: ca. 120 trin

Skovlstørrelse: 530 mm x 183 mm

Alle modeller leveres standard med 1 stk. batteri,  
1 stk. oplader samt 1 stk. sikringsgjord.
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Liftkar HD tilbehør

Alle Liftkar HD leveres standardmæssigt 
med tilhørende tilbehør, som også senere 
kan efterbestilles.

Uafhængig af model (Universal/Fold/Dolly) leveres 
til alle Liftkar HD som standard, et tilhørende 
elektronisk opladningsapparat, et batteri og en 
speciel-sikkerhedsrem.
 
Dermed er det sikret at deres Liftkar HD til hver en 
tid, er klar til at udføre en sikker transport.

ekstra batteri 004-110 
Hurtig og nem at afmontere fra apparatet.
Tænd/Sluk kontakt integreret.

ekstra oplader 930-606
Elektronisk reguleret strømoplader med LCD 
anvisning og batteri afprøvningsfunktion. 

ekstra sikringsgjord 930-123
Special plastbeslag som passer ind i aluminiums 
ramme, med metalspændegreb.
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Liftkar HD tilbehør

Med disse ekstra tilbehørsmuligheder udvider De brugen af Liftkar HD

batteriholder 930-114 
Kombinationen af bilopladeren med holder  
for batteri. Kan monteres i ladrum for ladning  
af ekstra batteri.

biloplader 930-600 
Elektronisk reguleret bil opladningsapparat  
– til 12 V og 24 V spænding.

Påbygningsplade 960-101
Skovlbredde 464 mm, Skovldybde 345 mm

Påbygningsplade 960-105
Skovlbredde 535 mm, Skovldybde 345 mm 
Begge modeller med 4 dobbelte drejehjul monteret.

batterisikring 930-140
Hvis deres Liftkar HD ofte benyttes på ujævnt 
terræn – anbefales det at købe denne sikring,  
da den holder batteriet fast på sækkevognen.
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garanti:
Garantien for LIFTKAR gælder i 24 måneder for Løftemotor, 
12 måneder for rammen og 6 måneder for sliddele som dæk,  
kontakter, batterier, skovle og håndtag.

 
Nettopriser:
Alle priser er nettopriser. De køber direkte hos os uden 
fordyrende mellemled. Priserne er stykpriser i danske kroner 
uden moms. Ret til prisændringer forbeholdes.

betaling:
Fakturaen forfalder til betaling efter 20 dage.

Levering:
Vi leverer ”ab lager Fredericia” med fragtmand.
Leveringstid: Alle ordrer bliver bekræftet med oplysning  
om leveringstidspunkt.

Andre kataloger:

Dansk Niels Bo
Vognmagervej 10
Snoghøj
DK-7000 Fredericia
Tlf.:  75 94 58 00
Fax: 75 94 58 88
E-mail: dnb@nielsbo.dk
Web: www.nielsbo.dk
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