Extra utrustning
Utöver den rikliga standardutrustningen
kan lyftborden från Marco förses med
en rad extra tillbehör som förenklar
hanteringen, höjer säkerheten och ökar
flexibiliteten i användningen.
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1. Hjulunderrede.
Med hjul blir lyftbordet ett mobilt
lyfthjälpmedel. Hjulunderredet kan
bestå av två fasta och två rörliga hjul
eller två hjul och förställarvagn.
2. Rälshjulsunderrede.
En nivåskillnad i ett spårbundet
transportsystem löses enklast med ett
lyftbord försett med rälshjul. Detta kan
vi applicera antingen för självdrift eller
som ett odrivet rälshjulsunderrede.
3. Avrullningsskydd.
Hindrar lasten från att rulla av
lyftbordet vid lastning med t ex handtruck. Används främst vid lastkaj eller
liknande.
4. Lastklaff.
Ett effektivt sätt att överbrygga
avståndet mellan lyftbord och lastkaj eller lastbil. Används främst på lyftbord
placerade vid lastkaj.
5. Nedsänkt cirkulär vändskiva.
Vändskiva nedsänkt och integrerad med
ovanplanet på lyftbordet.
6. Rektangulär vändskiva.
Vändskivan monteras på befintligt ovanplan och är försedd med induktiv givare
för att undanröja klämrisk.
7. Mekaniska spärrar.
Bord som ligger i golvplan och kan
sänkas under marknivå förses med
spärrar som klarar stora belastningar.

Tillbehör som gör lyftbordet säkert och effektivt.
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8. Gaffelvagnsunderrede.
Gör det enkelt att förflytta lyftbordet,
exempelvis med gaffellyftvagn eller
truck.
9. Räcke.
1100 mm högt räcke med mellanliggare
samt en 150 mm hög sparkplåt appliceras
när bordet används som arbetsplattform.
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10. Portal.
Fungerar som skyddsräcke när bordet är
nedkört. Uppkört medger portalen en fri
passage 2000 mm högt.
11. Grind.
Oftast i kombination med räcke. Kan fås
både elektriskt och mekaniskt förreglad.
12. Tilt.
Hydraulisk tiltning av ovanplan kan fås
upp till 90 graders tiltning, samt i olika
format och belastning.
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13. Fotocell.
För automatisk höjning och sänkning av
lyftbord, känner av lasten på lyftbordet.
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14. Rullbana.
Rullbana eller andra typer av transportörer såsom kedjetransportörer eller
bandtransportörer används ofta i
system där man har nivåskillnad.
15-16. Bälg/trådgaller/rullgardin.
Skyddar bordet från damm och smuts i
besvärande arbetsmiljöer. Bälgen används även på utomhusbord som skydd
för väder och vind. I de fall lyftbordet är
placerat så att människor kan komma
till skada kan vi omge bordet med ett
trådgaller. Detta används även
i situationer då man riskerar åverkan på
lyftbordet.

