TRUCKAR
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LÄTTKÖRDA I TRÅNGA UTRYMMEN

PLOCKTRUCKAR
Plocktruckarna finns i tre modeller. Med små yttermått och liten svängradie är dessa eltruckar lättkörda och smidiga
att manövrera i trånga utrymmen. Unikt dockningssystem som medgör enkel i- och urkoppling av vagnar vilket gör
att det går att använda många olika typer av vagnar till samma truck. Deras låga vikt gör dem mycket lämpliga på
bland annat entresolplan. (Stegarna som syns på bilderna är tillbehör.)
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709

710

713

Dimensioner och teknisk data

Dimensioner och teknisk data

Dimensioner och teknisk data

Art nr

14 16 47 09

Art nr

14 16 47 10

Art nr

14 16 47 13

Maxhastighet

12 km/h

Maxhastighet

12 km/h

Maxhastighet

12 km/h

Max. dragförmåga

1000 kg beroende på
hastighet.

Max. dragförmåga

1000 kg beroende på
hastighet.

Max. dragförmåga

1000 kg beroende på
hastighet.

Max stigningsgrad

10%

Max stigningsgrad

10%

Max stigningsgrad

10%

Längd

1580 mm

Längd

1580 mm

Längd

1475 mm

Bredd

750 mm

Bredd

970 mm

Bredd

1315 mm

Höjd

1100 mm

Höjd

1100 mm

Höjd

1100 mm

Instegshöjd

70 mm

Instegshöjd

70 mm

Instegshöjd

70 mm

Markfrigång

35 mm

Markfrigång

35 mm

Markfrigång

35 mm

Axelavstånd

1165 mm

Axelavstånd

1165 mm

Axelavstånd

1050 mm

Vikt utan batteri

180 kg

Vikt utan batteri

200 kg

Vikt utan batteri  

202 kg

Motor

Motor

Motor

Elsystem

24 V (AC)

Elsystem

24 V (AC)

Elsystem

24 V (AC)

Effekt

1000 W

Effekt

1000 W

Effekt

1000 W

Motortyp

AC, ”In-wheel-drive”

Motortyp

AC, ”In-wheel-drive”

Motortyp

AC, ”In-wheel-drive”

Drivhjul

ø250 x 80 Polyuretan

Drivhjul

ø250 x 80 Polyuretan

Drivhjul

ø250 x 80 Polyuretan

Bakhjul

ø200 x 50 Elastic

Bakhjul

ø200 x 50 Elastic

Bakhjul

ø200 x 50 Elastic

Stödhjul

ø80 x 35 Polyuretan

Stödhjul

ø80 x 35 Polyuretan

Stödhjul

ø80 x 35 Polyuretan

Batterier

Batterier

Batterier

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier.
Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning
för laddning.

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier.
Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning
för laddning.

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier.
Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning
för laddning.

Spänning

Kapacitet

Vikt

Spänning

Kapacitet

Vikt

Spänning

Kapacitet

Vikt

24 V

76 Ah/C5

57,6 kg

24 V

76 Ah/C5

57,6 kg

24 V

76 Ah/C5

57,6 kg

24 V

105 Ah/C5

75 kg

24 V

105 Ah/C5

75 kg

24 V

105 Ah/C5

75 kg

Vagnar

Vagnar

Vagnar

Lämplig för 600 mm breda vagnar.

Lämplig för 800 mm breda vagnar.

Lämplig för 1000-1200 mm breda vagnar.

Exempel på tillbehör

Exempel på tillbehör

Exempel på tillbehör

Blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra
batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, fällbar stege, bluespot,
iPadhållare m m.

Blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra
batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, fällbar stege, bluespot,
iPadhållare m m.

Blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra
batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, fällbar stege, bluespot,
iPadhållare m m.
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PLOCKTRUCK

LÄTTHANTERAD OCH KÖRGLAD
Utvecklad för orderplocksmiljö. En av få truckar
som tillåts köra på entresolplan. Kompakt
utförande innebär kort svängradie.

ERGONOMISKA REGLAGE

GOD ÖVERBLICK

Ergonomi och smarta funktioner gör

Den kompakta designen ger en god överblick

trucken intuitiv och enkel att köra.

i alla riktningar, vilket ökar säkerheten.

Fri från störande detaljer.

FUNKTIONELL LED-BELYSNING

Snygg design i kombination med bra
funktion. Egenskaper som kännetecknar

GENOMTÄNKT FÖRARUTRYMME

en framgångsrik produkt.

Rymlig, ergonomisk och vibrationsdämpad golvyta
i gummi. Närvarokontoll, dvs trucken kan bara köras
när föraren står på golvytan. Möjlighet att integrera
stegar för att nå en plockhöjd på 3 meter.

UNIK DOCKNINGSLÖSNING

Ger en närhet för effektivt orderplock, samtidigt
som flexibiliteten är hög då det är enkelt att
skifta mellan olika vagnslösningar.

ENKELT BATTERIBYTE
– 20 SEKUNDER

Enkelt handhavande vid batteribyte
– endast 20 sekunder. Kräver inga
speciella laddningsutrymmen.

INGEN HYDRAULIK, INGET SPILL
Trucken är en ”clean machine”, inget
läckage av olja eller batterisyra.

EXTRA LÅGT INSTEG – 70 MM

Marknadens förmodligen lägsta instegshöjd höjer komforten ytterligare.

STARK ELEKTRISK AC-MOTOR
– ÖKAD DRAGKAPACITET
Tyst, stark och uthållig.

TILLBEHÖR
Exempel på tillbehör:
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Batteri och laddare:

Stegar:

Autosummer

Art nr 12260599

Stege 710 vänster

Art nr 12261475

Batterisats 12V-75 Ah

Art nr 12261115

Autosummer back

Art nr 12260600

Stege 710 höger

Art nr 12261476

Batterisats 12V-105 Ah

Art nr 12261116

Batteribord

Art nr 14174015

Stege 713 vänster

Art nr 12261510

Laddare 16,5 A

Art nr 12261140

Blixtlampa fram

Art nr 12260602

Stege 713 höger

Art nr 12261511

Laddare 20 A

Art nr 12261141

Bluespot

Art nr 12260605

Dokumenthållare

Art nr 12262040

ESD-kedja

Art nr 12260552

Framhylla

Art nr 12260601

Tillbehörsbåge

Art nr 12260575

VAGNAR TILL PLOCKTRUCKAR
Vårt unika dockningssystem medför enkel i- och urkoppling av vagnar. Det innebär att det

går att använda och enkelt skifta mellan olika typer av vagnar till samma truck. Dockningen
och de kompakta yttermåtten gör ekipaget lätthanterat i smala gångar och den låga vikten
gör dem också lämpliga för entresolplan.

I vårt standardsortiment har vi hyllvagnar med steglöst ställbara hyllplan av varierande

antal och stegvagnar med integrerad stege som möjliggör plockning upp till cirka 3 meter.
Se separat broschyr om lastbärare.
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NÄR STORLEK OCH FLEXIBILITET AVGÖR

DRAGTRUCKAR
Dragtruckarna finns i två olika modeller. Som alla våra truckar är de optimerade för kraven som ställs på lättare
materialhantering. En bogsertruck ger i kombination med kundanpassade vagnar en unik flexibilitet och användarvänlighet för internt transportarbete. Dragtruckarna har små yttermått vilket passar transporter på till exempel sjukhus,
flygplatser och hos tillverkande företag vid utkörning av material till produktion. Dess låga vikt gör dem lämpliga på
entresolplan.
Truckarna är CE-märkta och 3:e part certifierade av SMP (Swedish Machinery Testing Institute) i linje med Eurotest.
Våra vagnar kopplas enkelt till med vår fällbara dragstång vars standardutförande passar alla Ergobjörnvagnar (samt
även andra vagnar på marknaden).
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702

708

707

Dimensioner och teknisk data

Dimensioner och teknisk data

Dimensioner och teknisk data

Art nr

14 16 47 02

Art nr

14 16 47 08

Art nr

14 16 47 07

Maxhastighet

12 km/h

Maxhastighet

12 km/h

Maxhastighet

12 km/h

Max. dragförmåga

1000 kg, beroende
på hastighet och
vagnsapplikation.

Max. dragförmåga

1500 kg, beroende
på hastighet och
vagnsapplikation.

Max. lyftförmåga

500 kg

Lyfthöjd

min 80 mm
max 205 mm

Max stigningsgrad

10%

Längd

2320 mm

Bredd

860 mm

Max stigningsgrad

10%

Max stigningsgrad

10%

Längd

1300 mm

Längd

1300 mm

Bredd

600 mm

Bredd

600 mm

Höjd

1100 mm

Höjd

1360 mm

Instegshöjd

70 mm

Instegshöjd

70 mm

Markfrigång

35 mm

Markfrigång

35 mm

Axelavstånd

815 mm

Axelavstånd

815 mm

Vikt utan batteri

190 kg

Vikt utan batteri

320 kg

Motor

Motor

Höjd

1100 mm

Instegshöjd

70 mm

Markfrigång

30 mm

Axelavstånd

1545 mm

Vikt utan batteri

245 kg

Motor

Elsystem

24 V (AC)

Elsystem

24 V (AC)

Effekt

1000 W

Effekt

1000 W

Motortyp

AC, ”In-wheel-drive”

Motortyp

AC, ”In-wheel-drive”

Drivhjul

ø250 x 80 Polyuretan

Drivhjul

ø250 x 80 Polyuretan

Bakhjul

ø200 x 50 Elastic

Bakhjul

ø200 x 50 Elastic

Stödhjul

ø80 x 35 Polyuretan

Stödhjul

ø80 x 35 Polyuretan

Batterier

Batterier

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier.
Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning
för laddning.

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier.
Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning
för laddning.

Spänning

Kapacitet

Vikt

Spänning

Kapacitet

Vikt

24 V

76 Ah/C5

57,6 kg

24 V

76 Ah/C5

57,6 kg

24 V

105 Ah/C5

75 kg

24 V

105 Ah/C5

75 kg

Exempel på tillbehör

Exempel på tillbehör

Blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra
batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, kombidrag, bluespot,
iPadhållare m m.

Blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra
batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, kombidrag, bluespot,
iPadhållare m m.

Elsystem

24 V (AC)

Effekt

1000 W

Motortyp

AC, ”In-wheel-drive”

Drivhjul

ø250 x 80 Polyuretan

Bakhjul

ø80 x 90 Polyuretan

Stödhjul

ø80 x 35 Polyuretan

Batterier
Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier.
Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning
för laddning.
Spänning

Kapacitet

Vikt

24 V

76 Ah/C5

57,6 kg

24 V

105 Ah/C5

75 kg

Exempel på tillbehör
Blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra
batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, bluespot, iPadhållare m m.
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DRAGTRUCK
LÄTTHANTERAD OCH KÖRGLAD
Utvecklad för LEAN-miljö. En av få truckar som
tillåts köra på entresolplan. Kompakt utförande

ERGONOMISKA REGLAGE

innebär kort svängradie.

Ergonomi och smarta funktioner gör
trucken intuitiv och enkel att köra.
Fri från störande detaljer.

FUNKTIONELL LED-BELYSNING

Snygg design i kombination med bra
funktion. Egenskaper som kännetecknar

GOD ÖVERBLICK – 600 MM BRED

en framgångsrik produkt.

Den kompakta designen ger en god överblick
i alla riktningar, vilket ökar säkerheten.

OLIKA DRAGANORDNINGAR

Detta säkerställer dragfunktionen för
de flesta av marknadens vagnstyper.

INGEN HYDRAULIK,
INGET SPILL

ENKELT BATTERIBYTE
– 20 SEKUNDER

inget läckage av olja eller

– endast 20 sekunder. Kräver inga

Enkelt handhavande vid batteribyte

Trucken är en ”clean machine”,

speciella laddningsutrymmen.

batterisyra.

ROBUST KONSTRUKTION
Robust och stark truck i det

GENOMTÄNKT FÖRARUTRYMME

lättare segmentet.

Rymlig, ergonomisk och vibrationsdämpad golvyta i
gummi. Närvarokontroll, dvs trucken kan bara köras när
föraren står på golvytan. Smarta förvaringsutrymmen.

EXTRA LÅGT INSTEG – 70 MM

Marknadens förmodligen lägsta instegshöjd höjer komforten ytterligare.

STARK ELEKTRISK AC-MOTOR
– ÖKAD DRAGKAPACITET
Tystare, starkare och uthålligare.

70% starkare motor. Lång drifttid.

TILLBEHÖR
Exempel på tillbehör:
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Batteri och laddare:

Autosummer

Art nr 12260599

Dokumenthållare

Art nr 12262040

Batterisats 12V-75 Ah

Art nr 12261115

Autosummer back

Art nr 12260600

ESD-kedja

Art nr 12260552

Batterisats 12V-105 Ah

Art nr 12261116

Batteribord

Art nr 14174015

Framhylla

Art nr 12260601

Laddare 16,5 A

Art nr 12261140

Blixtlampa fram

Art nr 12260602

Ståstöd för 702

Art nr 12260306

Laddare 20 A

Art nr 12261141

Bluespot

Art nr 12260605

Tillbehörsbåge

Art nr 12260575

VAGNAR TILL DRAGTRUCKAR
Vagntågen kan vara sammansatta av en eller flera vagnar. Dessa kan till exempel anpassas med olika typer av kopplingar, samt olika antal hyllor och lämpar
sig väl för milkruns. Vi kan erbjuda hyllvagnar, flakvagnar eller paketvagnar.
Varje vagn har en lastkapacitet på 500 kg.
Se separat broschyr om lastbärare.

KUNDANPASSADE TRUCKAPPLIKATIONER
Trots att vårt standardsortiment av truckar och vagnar är mycket stort, händer det att kunder behöver anpassade lösningar.
Inga problem, säger vi. En av hemligheterna bakom Helge Nyberg AB:s framgångar är att vi är organiserade för att utveckla
produkter och lösningar utifrån kundens specifika behov. Till våra kunders förfogande står alltid erfarna produktutvecklare
med kunskap och kompetens om logistik och materialhantering.

DRAGTRUCK 728
MULTITRUCK
På det sjukhus där denna trucklösning har testats, sker
mellan 6500 och 7000 sängtransporter varje månad.
Flyttfrekvensen är hög och sängar ska förutom att hantera
patienter mellan avdelningar, även passera genom tvätt
och bäddcentral. Trucken har bidragit till högre effektivitet
och en väsentlig ergonomisk förbättring för all personal
som hanterar sängtransporter. Trucken hanterar många
olika typer av sängar och kan även köras i hissar.

En stabil dragtruck som är påbyggnadsbar och
flexibel med vårt modulsystem. Här med ett
hyllstativ, som passar för att ställa exempelvis
dator och skrivare på.
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SMIDIGHET OCH STYRKA I KOMBINATION

DRAGTRUCK TT-05
En trehjulig dragtruck som är bakhjulsdriven, avsedd för industrier, flygplatser, sjukhus och mässor. Med luftgummihjul, som gör att den går tyst och smidigt över trösklar, även på ömtåliga golv, så som klinkers och parkett. Den
har en närvarokontroll genom en infraröd sensor, som ger en hög säkerhet för föraren. Välj mellan ett ståstöd eller
mopedsits. Med en TT-05 kan du arbeta snabbare och mer effektivt, genom att transportera dig snabbare mellan
destinationerna.
TT-05 kan dra laster upp till 500 kg, Vi har över 40 olika vagnar att välja mellan som passar till trucken.
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DRAGTRUCK TT-05
ERGONOMISKA REGLAGE

Ergonomi och smarta funktioner gör

STÅSTÖD ELLER MOPEDSITS

trucken intuitiv och enkel att köra.

Trucken går att beställa med ett

Fri från störande detaljer.

ergonomiskt ståstöd eller mopedsits.

FUNKTIONELL LED-BELYSNING

Snygg design i kombination med bra
funktion. Egenskaper som kännetecknar
en framgångsrik produkt.

GENOMTÄNKT LASTYTA

INGEN HYDRAULIK,
INGET SPILL

Storleken på lastytan är anpassad
till en back i standardformat,

Trucken är en ”clean machine”,

600x400 mm. Säljs

inget läckage av olja eller

som tillbehör.

batterisyra.

BAKHJULSDRIVEN

Med luftgummihjul går den
tyst och klarar ömtåliga

Ergonomiska reglage.

ytor, så som klinkers och
parkett.

Smidig över trösklar.

GENOMTÄNKT FÖRARUTRYMME

Rymlig, ergonomisk och vibrationsdämpad golvyta
i gummi. Närvarokontroll genom en infraröd sensor,
som ger en hög säkerhet för föraren.

Koppla på en vagn.

Dimensioner och teknisk data

Exempel på tillbehör

Art nr

14 16 60 10

Motor

Maxhastighet

10,5 km/h

Elsystem

24 V (AC)

Effekt

800 W

Drivhjul

ø320 x 90 Pneumatic

Framhjul

ø260 x 85 Pneumatic

Max. dragförmåga 500 kg, beroende
på hastighet och
vagnsapplikation.
Max stigningsgrad 7%
Längd

1425 mm

Bredd

693 mm

Höjd

1307 mm

Instegshöjd

141 mm

Batterier

Markfrigång

92 mm

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier är standard. Andra batterier går att
få vid beställning. Det krävs ingen speciell
laddrumsutrustning för laddning.

Axelavstånd

1085 mm

Spänning

Kapacitet

Vikt

24 V

76 Ah/C5

58 kg

24 V

105 Ah/C5

76 kg

Vikt utan batteri

155 kg

Mopedsits

Art nr 12263095

Lastgaller

Art nr 12263090

Punkteringsfria hjul

Art nr 12263098

Batterier (2x76 Ah)

Art nr 12261115

Batterier (2x105 Ah)

Art nr 12261116

Laddare 16,5 A

Art nr 12261140

Laddare 20 A

Art nr 12261146

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

HELGE NYBERG AB
Industrivägen 2
523 90 Ulricehamn
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Tel 0321 263 00
Fax 0321 263 01

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

HELGE NYBERG GmbH
Rodensteinstrasse 19
646 25 Bensheim, Tyskland

