


AGGREGATLYFT

Svensktillverkad höglyftande aggregatlyft för demontering/montering av lastbils- 
och bussväxellådor, bakväxlar och andra tunga komponenter i bekväm arbetshöjd.



• Max lyftkapacitet 1000 kg

• Lägsta höjd (ovansida 
fästplatta) 600 mm

• Högsta höjd (ovansida 
fästplatta) 1840 mm

• Största bredd 870 mm

• Totallängd 1200 mm

• Hjuldiameter 200 mm

• Vikt 168 kg

Beställningsnummer 1407

Bakväxelhållare best.nr 1443

TEKNISKA DATA

AGGREGATLYFT  
modell 1005

Tillbehör   

BAKVÄXELHÅLLARE
Passar alla typer och fabrikat av bakväxlar. 
Monteras ovanpå aggregatlyftens fästplatta. 

Låg egenvikt och stora kraftiga svirvlande 
hjul, varav de två främre är lås bara i 
raktfram-läge och gör lyften lätt att flytta. Ett 
av de bakre hjulen är utrustat med en kraftig 
parkeringsbroms.

Stabil även med lasten i högsta läget.

Utrustad med en effektiv handdriven 
hydraulpump som kan flyttas till valfri sida.

Lyftens fästplatta passar alla typer och 
fabrikat av växellådor. Fastsättningen sker 
med 2 st. spännband och växel lådan vilar 
mot 4 st. justerbara bultar.

Steglös tippning av fästplattan i längd-
led med spärrskaft och i sidled med 2 st. 
klämskruv.



Svensktillverkade pallbockar 
och tillbehör av högsta kvalitet 
för säker användning.

Pallbockar



DUBBELPALLBOCK
Dubbelpallbocken är idealisk till att palla upp 
fordon vid arbete på golvförsänkt pelarlyft utan att 
belasta pelarlyftens groptäckning. 

De dubbla pallbocksrören kan justeras i breddled 
för att passa de flesta fordon.

Max last:  ..........................14000 kg (2x7000 kg) 

Max lyfthöjd: .......................................  2018 mm 

Min lyfthöjd:  ........................................ 1370 mm 

Max bredd: .......................................... 1140 mm 

Min bredd: ............................................. 380 mm 

Vikt:. ..........................................................172 kg 

Marktryck vid max last: .......... 3,7 Mpa (N/mm2) 

Best. nr.:  .................................................... 1384

BA Flakstötta
Används för att undvika klämrisk vid arbete under upphissat tippflak.

• Svensktillverkade kvalitetspallbockar

• Extra kraftig sadel

• 360° svängbart innerrör

• Mycket lätta att flytta och passa in 
tack vare fjädrande transporthjul eller 
bärhandtag

Säkra  
PALLBOCKAR  
som pallar för lasten!

TEKNISKA DATA

HÖG MELLANHÖG NORMALHÖG EXTRA LÅG

Min. Höjd 1270 mm Min. Höjd 750 mm Min. Höjd 400 mm Min. Höjd 280 mm

Max. Höjd 1920 mm Max. Höjd 1200 mm Max. Höjd 620 mm Max. Höjd 440 mm

Max. Last 7,5 ton Max. Last 12 ton Max. Last 12 ton Max. Last 12 ton

Fjädrande transporthjul Fjädrande transporthjul Bärhandtag Bärhandtag

Best.nr 1393 Best.nr 1375 Best.nr 1381 Best.nr 1378

KORT FLAKSTÖTTA
Ställbar längd 600 - 800 mm 
Max.last 4 ton 
Best.nr. 1401

LÅNG FLAKSTÖTTA
Ställbar längd 1500 - 1800 - 2100 mm 
Max.last 4 ton 
Best.nr. 1400



Tillbehör Pallbockar

Innerrör med EXTRA bred sadel 
Invändig bredd 145 mm  

Best.nr för innerrör passande:  
Hög pallbock:  1394 

Mellanhög pallbock: 1377 
Normalhög pallbock: 1383 

Extra låg pallbock: 1380

Justerbar sadel  
70 mm ställbarhet  

Best.nr. 1402

Adapter för Volvo-bussar 
Best.nr.  1406

Adapter för Scania-bussar 
Best.nr.  2052

Flat adapter med gummiplatta 
Ø 120mm 

Best.nr.  1392

Adapter för Setra/MB och MAN-bussar 
Ø 60 mm  

Best.nr.  1403



MOTORLYFT

ELEKTROHYDRAULISK LYFT, baserad på ett svensktillverkat lyftbord. 

Levereras med en grundfixtur som kan anpassas till olika motorer och 

växellådor. Rullar på 4 st mycket kraftiga svirvlande hjul varav 2 st är 

försedda med riktningsspärr och ett med en kraftig rullbroms. Lasten 

vilar på en kraftig längsgående balk med en tvärgående huvudbalk 

och en tvärgående hjälpbalk, justerbar i längdled.

TEKNISKA DATA

• Max last 2000 kg

• Max höjd 2000 mm

• Bredd 1200 mm

• Längd 1800 mm
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Kvarnvägen 22 · SE-663 40 Hammarö · Sweden / Schweden / Suède
Tel +46 54 52 41 01 · mail@fordonslyftar.se · www.fordonslyftar.se

BA Fordonslyftar AB 
Vi är ett familjeföretag som är specialiserade på att förse verkstäder för tunga fordon 
med utrustning och tillbehör. Företaget grundades 1980 och i samband med detta 
introducerade vi Hetra mobila lyftbockar på den svenska marknaden.

Hetra  
Är en tysk kvalitetslyft med unika egenskaper som säkerhetsfångkil och kulskruv 
vilket tillsammans gjorde att produkten fick kundernas förtroende. Hetra har haft en 
marknadsledande ställning i Sverige i över 30 år. Till dags dato är ca. 6000 standard 
lyftbockar samt ca. 600 special lyftbockar för rälsfordon, truckar etc. levererade. 
Nästan alla är fortfarande i bruk.

Blitz 
Under 1997 introducerades Blitz groplyftar och hydrauliska golvmonterade pelarlyftar 
för att erbjuda ett komplett program av lyftar för tunga fordon. Blitz pelarlyftar har unika 
egenskaper som dubbla hydraulsystem varav ett system enbart för säkerhet.

Golvmonterade groplyftar är uppskattade för sina egenskaper. Bland kunderna kan 
nämnas SL Stockholm och ett stort antal Volvo och Scaniaverkstäder på flera orter.

Omer 
Körbanelyftar från Omer kompletterar lyftprogrammet för tunga fordon där man önskar 
hjulen på en körbana eller som ett alternativ till arbetsgrop.

Neuero Technology  
Mobila lyftbockar och golvförsänkta lyftar från Neuero Technology för rälsfordon 
är den senaste produkten som befäster vår specialitet – tunga fordonslyft. Neuero 
kan även leverera utrustning som till exempel olika typer av arbetsplattformar och 
hjulbytarutrustning.

BA produkter 
Våra egenutvecklade produkter under namnet BA produkter kompletterar 
fordonslyftarna där arbetsmiljön sätts i fokus. Svensktillverkade prefabricerade gropar 
och arbetsplattformar, aggregatlyftar för växellådor och bakaxelväxlar och inte minst 
våra egenutvecklade pallbockar. 

Ph-cleantec 
Ett annat tillbehör är Ph-cleantec mobil lågtrycks hetvattentvätt för rengöring av 
komponenter på eller löst bredvid fordonet. Detta för att spara tid och miljö. Inga farliga 
kemikalier krävs vilket minskar utsläppen.

Vår företagsfilosofi är att bara ha nöjda kunder. Vi erbjuder rätt lyftlösning utifrån varje 
kunds enskilda behov. Vi ställer upp med förstklassig eftermarknadsservice i form av 
snabba reservdelsleveranser och kvalificerad service hos kunden.


