
ErgoMover

NYHED
ErgoMover Lift & Go

Nu med integreret løftebeslag,  

gaffellommer og 

transportlås af 

betjeningsarm!

ErgoMover  Lift & Go - til fleksibel håndtering af gipsplader og andet byggemateriel.

Til en forbedret ergonomi på arbejdspladsen!

Integreret løftebeslag

Gaffellommer

Transportlås

Model Lift & Go



 565 - 715 mm*

1.610 mm

698 mm
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ErgoMover picks up stacks of drywall directly from truck

1.

Moving inside building with powered wheel drive

2.

Horizontal unloading of stacks of drywall on trestles or 
vertical unloading of stacks of drywall in ErgoLoader

3.

Picking up plates – ready to install on wall

4.

ErgoMounter Installing drywall on steel or wooden frame system

5.

So easy with ErgoMover…

From delivery to installation NBTilting of a whole stack of drywall. For both whole and half stacks of drywall!

Forhandler:

ERGOMOVER LIFT & GO, SPECIFIKATIONER:
Løftekapacitet  1.500 kg 
Max. kørehastighed  6 km /h 
Hastighedsregulator  Trinløs 
Hjul, fabriksmonteret Punkterfri hjulsæt 
Drev  24 volt 
Lader  Integrereret 230 volt (110 volt) 
Løftefunktion  El-hydraulisk 
Udvendig længde (u/håndtag)  1.610 mm 
Udvendig længde (model XL)  2.470 mm 
Udvendig bredde 698 mm 
Højde (fra gulv til overkant på bord) 565-715 mm*  
Vægt  311 kg 
*Vejl. dimension, kan variere +/- 10mm

ErgoMover Go
En  stærk transportvogn uden hydrauliske funk-
tioner for transport af materialer.  Vognen har 
en kraftfuld elmotor og 4-hjul styring og er vel-
egnet til kørsel i terræn, så vognen er ideel til 
byggepladser!

ErgoMover Lift & Go
Transportvogn velegnet til kørsel uden for  
terræn,  drevet af elektrisk motor, med 4-hjuls 
styring og med hydraulisk løft af lad, som mulig-
gør afsætning af hele paller på bukke.

ErgoMover Manipulator
Velegnet  til transport af gipsplader, da vognen som 
standard er udstyret både med hydraulisk løft af lad 
og med hydraulisk 90 grader tilt funktion (så gipsp-
laderne kan stå lodret). Bruges den sammen med 
ErgoLoader og ErgoMounter systemerne, kan gipsp-
lader håndteres fra lastbil og frem til vægmontering 
– uden at ryggen skal belastes!.

ERGOMOVER - fåes i 3 forskellige modeller:

· Stor trækkraft

· Lang batteritid

· Krabbestyring  (for- og bagaksel drejer samtidig)

· Løfteøje på midten af vognen til løft med kran

· Gaffellommer  til løft af vognen med gaffeltruck

· Unik lås af betjeningsarm v/transport

· Sikkerhedsswitch på kørefunktionen

· Let adgang til sikringer m.v.

· Nødstop

Med ErgoMover får du altid;

For at læse mere om GMV ErgoMover, Manipulator, 
ErgoLoader eller ErgoMounter
kontakt din forhandler eller læs mere på
www.ergomover.dk


