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HÄLSA & SJUKVÅRDINDUSTRI & TILLVERKNING

EN SPECIALIST MED LÖSNINGAR FÖR MÅNGA SEGMENT

BIL- & FORDONSINDUSTRI

Helge Nyberg verkar inom både lätta och 
tunga industrier. Vi har industriella
lösningar för hela materialflödet.

E-HANDEL & ORDERPLOCK

LEANLÖSNINGARSERVICE & SUPPORT
Utvecklingen av smart logistik är kanske mest 
avancerad inom bilindustrin. Helge Nybergs 
lösningar är en del av denna utveckling.

Alla branscher har olika krav och specifikationer 
avseende material och professionell utrustning. 
Den strikt reglerade hälso- och sjukvården har 
vissa specifika krav.
Vi kan uppfylla dessa krav.

Som specialister hjälper vi dig med att utveckla 
den mest resurseffektiva lösningen till dina 
materialhanteringsbehov - rätt material, på rätt 
plats vid rätt tidpunkt.

Våra truck- och vagnslösningar är inte bara idealiska 
för transport av bagage eller material, till exempel 
på flygplatser och mässor. De används lika ofta 
som  rullande servicepunkter av tekniker och instal-
latörer, till exempel i fabriker.

Med vår långa historia och vårt geografiska 
område med många postorder-, logistik- och 
lagringsföretag, har vi en unik kunskap och 
erfarenhet avseende orderplockning och 
tredjepartslogistik.

HELGE NYBERG AB HAR  
LÖSNINGARNA PÅ DINA BEHOV
Även om det grundläggande behovet av kostnadseffektiv och ergonomisk materialhantering är detsamma hos våra kunder, kan det 
ändå skilja sig på avgörande punkter och viktiga detaljer. Dessutom är ofta lagar och regler olika i olika branscher avseende såväl 
produkter som certifieringar eller andra branschspecifika krav.
Därför har vi utifrån 60 års samlad erfarenhet och kunskap om våra kunders behov specialiserat oss inom ett antal områden. På så vis 
kan vi erbjuda de mest optimala lösningarna, den bästa servicen och det tryggaste samarbetet.
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TAXI INDUSTRIAL
En lösning där flera olika typer av vagnar 

kan transporteras i tåg samtidigt. Det ger 
färre interntransporter och minskar olycks-

risken. Taxin hanterar upp till 1 000 kg.

s. 6-9

TAXI INDUSTRIAL - PLATFORM
Plattformstaxin är en unik lösning för att trans-
portera flera olika sorters vagnar i ett tåg. Varje 
taxi hanterar upp till 600 kg. Behovet av smarta 

transportlösningar finns inom industrin 
så väl som på sjukhus. 

s. 10-11

TAXI PORTAL
 Portallösningen ger dig möjlighet att lasta 

helpallstrallor eller olika typer av vagnar i 
lämplig storlek från båda sidor. Denna 

kraftfulla Taxi hanterar upp till 1200 kg.

s. 4-5

TAXI FLEX
 Fördelarna med Taxi Flex, som namnet 

antyder, är flexibilitet och bekvämlighet. 
Det går bra att bogsera flera taxivagnar 

i ett tåg, även i trånga utrymmen. Taxi 
Flex hanterar 300 kg.  

s. 12-13

HELGE NYBERG AB HAR  
LÖSNINGARNA PÅ DINA BEHOV
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TAXI PORTAL
FRAMTIDENS LÖSNINGAR ÄR HÄR

Med Taxi Portal kan du lasta av och på från båda sidor och detta ger dig produktionsfördelar. Den kan lastas med 
många olika typer av vagnar eller helpallstrallor. Den elektriska portalen har en lyftenhet som anpassas för att kunna 
lyfta upp de flesta typer av trallor som finns på marknaden. Med den här unika lösningen kan du använda dig av dina 
befintliga trallor oavsett kvaliteten på hjulen. 

Taxiportalen fungerar perfekt med våra övriga taxilösningar. Fyrhjulsstyrningen gör att portalen följer med smidigt i 
tåget och även klarar trånga utrymmen. 
Med sin lastkapacietet på 1200 kg är Taxi Portal lämplig att hantera tungt gods och med dess unika förmåga att las-
tas från båda sidor, kommer den bli en oersättlig tillgång i produktionen. 
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A A

B

C

U-sväng 90° kurva

Antal
vagnar

2
3
4

Längd utan 
truck (mm)

5000
7500

10000

A (mm)

2000
2000
2000

(mm)

5300
5300
5300

B (mm)

2000
2000
2000

C (mm)

2000
2000
2000



6  |  

Med denna smarta lösning kan flera olika typer av vagnar transporteras i tåg samtidigt, vilket minimerar antalet 
transporter, men också ökar flexibiliteten och frekvensen av godsleveranser till produktion. Med färre antal intern-
transporter (oftast enkelriktade) minskar olycksrisken i produktionslokaler, då tunga gaffeltruckar ersätts av mindre 
och smidigare dragtruckar. Taxilösningen kan också kombineras med andra vagnar från vårt sortiment. 

TAXI INDUSTRIAL
INTERNA TRANSPORTER UTAN GAFFELTRUCKAR
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Taxi Industrial gör det möjligt att enkelt transportera en, två, tre eller fyra taxi i tåg, med smidig följsamhet då den är 
utrustad med fyrhjulsstyrning. Eftersom den är elektrisk betyder det ren hantering utan olja eller fett och tyst, stabil 
körning. Maximal lastkapacitet är 1 000 kg per vagn. Lösningarna är lämpliga för många olika pallstorlekar – från  
halvpallar till standardpallar.

OLIKA TAXI INDUSTRIAL LÖSNINGAR
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TAXI INDUSTRIAL 

800 X 1200
Denna dimension är standardstorlek för en euro-pall som ska hanteras i en taxi.

Total tåglängd i detta exempel är 6790 mm (trucklängden ej inkluderad).

WIDENING KIT 1000 X 1200
Vissa marknader och/eller företag har behov av djupare pallhantering.
Då används tilläggsnummer 12 94 21 73.
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HYLLSYSTEM 
Olika typer av hyllsystem ökar flexibiliteten för att transportera 
olika typer av gods med samma lastbärare. Hyllsystemet kan fästas 
på helpallstrallor och kan lätt lyftas av. Hyllorna är justerbara.  
Max last 500 kg.

HELPALLSTRALLA
Tralla med fyra länkhjul för enkel och flexibel hantering av helpall. Kan 
förses med olika typer av hjul samt broms. Passar även för användning 
med taxivagnar. Maxbelastning 600 kg respektive 1 000 kg. 1 000 kg 
trallan är förberedd för handtag (12 90 65 28) på tre av fyra sidor.

HALVPALLSTRALLA
Vid användning av halvpallar, kan två trallor transporteras på samma 
gång, vilket möjliggör KANBAN-principer när man byter mellan fullt 
och tomt emballage. Med fyra länkhjul för enkel och flexibel hante-
ring utanför tåget. Kan förses med olika typer av hjul samt broms. 
Maxbelastning 300 kg.

FÖRHÖJNINGSRAM
Lösningen med förhöjningsram används tillsammans med en hel-
pallstralla (14 90 40 79 / 14 90 21 22) för att höja lastytan till 775 / 750 
mm.
Förhöjningsramen ökar ergonomin när man använder trallan vid en 
arbetsstation, när lasten är i arbetshöjd.
Maxbelastning 600 kg.

Art. nr.
14902124
14902871 

Hylldimension
1205x810 mm
585x750 mm

Låser trallorna 
En fotmanövrerad låsfunktion som håller trallorna på plats 
under transporten.

Lyftanordning 
Lätt manöverbar elektrisk lyftanordning som lyfter 
trallorna från golvet under transporten.

URVAL AV STANDARDPRODUKTER, ANDRA MODELLER FINNS PÅ BEGÄRAN

Art. nr.
14902664

Art. nr.
14902101

Hjul
Nylon ø 80 mm

Max pallstorlek
840x620 mm

Max pallstorlek
1250x840 mm Trallan är inte inkluderad

Trallan är inte inkluderad
Trallan är inte inkluderad

Art. nr.
14902122
14904079

14902720

Max pallstorlek
1250x840 mm
1250x840 mm

1250x1040mm

Hjul
Nylon ø 160 mm
Nylon ø 160 mm

Nylon ø 160 mm

Kapacitet 
600 kg
1 000 kg

600 kg
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TAXI INDUSTRIAL  
PLATFORM
Den här unika lösningen möjliggör transport av 4 taxivagnar i samma tåg. Fyrhjulsstyrningen innebär 100% följsamhet i 
kurvor, vilket är bra i trånga utrymmen. Behovet av smarta transportlösningar för material kommer från industrins önskan 
om gaffelfri produktion och fokus på reducering av olycksrisker. Plattformstaxin hjälper industrin att lösa många dagliga 
transporter av olika slag. Den kan också kombineras med olika vagnar från vårt breda sortiment.
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RULLBURAR
Plattformstaxin har ett öppet utrymme som kan an-
vändas för transport av olika laster. Taxin är byggd för 
optimal hantering av till exempel rullburar.

AVFALLSKÄRL
På marknaden finns det behov av smidig transport och 
säker hantering av avfall. Vår lösning med smarta ramper 
möjliggör enkel lastning och avlastning.

CONTAINER
Det har aldrig varit lättare att transportera containrar 
av olika typer och storlekar. Lösningen möjliggör last-
ning från båda sidor.

TAXI FLEX PLATFORM
Taxi Flexlösningen är en flexibel lösning för att trans-
portera olika typer av vagnar med lättare material i ett 
tåg. Varje taxi kan hantera laster upp till 300 kg. Kraven 
på denna lösning har sitt ursprung både från industrin 
och från sjukvården. Yttermått 1626 x 1046 mm.
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TAXI FLEX
EFFEKTIV INTERNTRANSPORT

Vi har flera olika typer av lösningar för hantering av vagntåg. Bland de smartaste är taxilösningar som fungerar med olika 
typer av vagnar. Fördelarna med Taxi Flex, som namnet antyder, är flexibilitet och bekvämlighet. Det går bra att bogsera 
flera taxivagnar i ett tåg, även i trånga utrymmen. De interna vagnarna är lättmanövrerade och användbara som lösa vagnar. 
Lösningen är lämplig för butik och orderplockning, materialpåfyllning, tvätt- och avfallshantering inom livsmedelsindustrin, 
fabriker, hotell och sjukhus.
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TVÄTT- OCH SOPHANTERING
Bekväm lösning för transport av, till exempel, tvättvagnar. 
Max last 2 x 150 kg.

MATERIALFÖRSÖRJNING
En Lean-lösning som fungerar bra för transport av 
förplockade vagnar med olika typer av material. Max 
last 2 x 150 kg.

TRANSPORT AV RULLBURAR
Optimal lösning för transport av olika typer av rullburar i 
tåg. Max last 2 x 150 kg.
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Vi har ett unikt koncept för intern materialhantering som förenar eltruckens 
styrka och snabbhet med våra vagnars alla egenskaper. Vi erbjuder kundanpas-
sade  lösningar för bland annat orderplock och materialförsörjning. Lösningen 
är även utmärkt för påfyllning av varor i produktion och för transporter på flyg-
platser och sjukhus. Möjligheten att enkelt kunna byta vagn innebär dessutom 
att du snabbt kan ställa om mellan olika uppgifter.

VAGNAR FÖR PLOCKTRUCKAR 
Vårt unika dockningssystem medgör enkel i- och urkoppling av vag-
nar vilket gör att det går att använda många olika typer av vagnar 
till samma truck. Med små yttermått och liten svängradie är dessa 
eltruckar  lättkörda och smidiga att manövrera i trånga utrymmen. 
Deras låga vikt gör dem mycket lämpliga på bland annat entresol-
plan. I vårt standardutbud finns hyllvagnar med justerbara hyllor 
i olika antal och stegvagnar med integrerade steg som gör det 
möjligt att plocka upp till tre meter i höjd.

PLATTFORMSVAGNAR
I detta standardutbud av robusta vagnar för transport av pallar både inom-
hus och utomhus, har vi vagnar med en lastkapacitet på upp till 2000 kg.
Måtten på vagnarna är anpassade för en till tre EUR-pallar. Bogseringslös-
ningen är kompatibel med många av de dragfordon som finns tillgängliga 
på dagens marknad.

VAGNAR FÖR DRAGTRUCKAR
Dragtruckarna har små yttermått, vilket ger truck och vagn en 
liten svängradie. Tåget kan bestå av en eller flera vagnar och 
lämpar sig för milkruns. Vi erbjuder hyllvagnar, platåvagnar 
och paketvagnar. Varje vagn har en maxlast på 500 kg.

FLERA SMARTA 
LÖSNINGAR
TRUCK OCH VAGNLÖSNINGAR



HELGE NYBERG AB
Industrivägen 2   
523 90 Ulricehamn 

HELGE NYBERG GmbH
Rodensteinstrasse 19
646 25  Bensheim, Tyskland

Tel 0321 263 00 
Fax 0321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.se

SEDAN 1958 har Helge Nyberg AB utvecklat och tillverkat 
vagnar och lätta eltruckar under namnet Ergobjörn för intern
materialhantering. Som specialister effektiviserar vi arbetet och 
kostnaderna för lager och logistik inom segment som industriell 
tillverkning, sjukvård, flygplatser och e-handel.


