ERGOBJÖRN TT-05

DRAGTRUCK TT-05
STÅSTÖD ELLER MOPEDSITS

Trucken går att beställa med ett
ergonomiskt ståstöd eller mopedsits.

ERGONOMISKA REGLAGE

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
en framgångsrik produkt.

GENOMTÄNKT LASTYTA

Storleken på lastytan är anpassad
till en back i standardformat,
600x400 mm. Säljs
som tillbehör.

INGEN HYDRAULIK,
INGET SPILL

Trucken är en ”clean machine”,
inget läckage av olja eller
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.

SPECIALISTEN PÅ INTERN
MATERIALHANTERING
Vissa tillverkar truckar. Andra vagnar. Dock finns bara ett

Av naturliga skäl skiljer sig också våra visioner från gängse

vagn – specialisten Helge Nyberg AB. Välkommen till mor-

av lösningar och unika koncept förankrade i Lean Management.

företag som fokuserar på helheten; människa, truck och
gondagens materialhantering och Ergobjörn TT-05.

Helge Nyberg AB har utvecklat och tillverkat truckar och vagnar
för intern materialhantering sedan 1958. Som specialist förenklar
och effektiviserar vi lager, produktion och logistik för t.ex. tillverkningsindustrin, sjukvård, flygplatser, tredjepartslogistik
och e-handel.

branschstandard. När andra pratar produkt, tänker vi stort i form
Vår utgångspunkt är att addera värde, att minimera slöseri
med material, tid och personella resurser.

Det är det som skiljer specialisten från andra. Det är det som
gör våra kunder tryggare, effektivare och lönsammare.

UNIKA LÖSNINGAR

SMARTARE ERGONOMI

KÖRGLÄDJE OCH HÖG

Ergobjörn TT-05 är ett helhetskoncept

Ergobjörn TT-05 är en så kallad ren maskin.

Ergobjörn TT-05 är en trehjulig dragtruck

Lösningarna bygger på klassiska Helge

batterisyra. De ergonomiska lösningarna är

som gör att den går tyst och smidigt över

SKAPAR ÖKAD FLEXIBILITET

med truck och tillhörande vagnsystem.
Nyberg-kvaliteter; maximal användar-

komfort, trygga garantier samt kvalitet
och driftsäkerhet i första rummet.

Trucken är utvecklad för att vara intuitiv
– en lättkörd och körglad upplevelse med
modern teknik och design.

SPARAR PENGAR OCH PERSONAL
Ingen hydraulik, inget läckage av olja eller

också klassledande. Tystare gång, bra översikt
över både omgivning och reglage.

ANVÄNDARVÄNLIGHET

som är bakhjulsdriven med luftgummihjul,
trösklar, även på ömtåliga golv, så som klinkers och parkett.

Med en TT-05 kan du arbeta mer effektivt,

TT-05 är avsedd för industrier, flygplatser,

destinationerna.

flexibel materialhantering.

genom att transportera dig snabbare mellan

sjukhus och mässor och är optimerad för en
Den har en närvarokontroll genom en

infraröd sensor, som ger en hög säkerhet
för föraren. Välj mellan ett ståstöd eller
mopedsits.

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.

Art nr

14 16 60 10

Instegshöjd

141 mm

Batterier

Maxhastighet

10,5 km/h

Markfrigång

92 mm

Max. dragförmåga

500 kg, beroende
på hastighet och
vagnsapplikation.

Axelavstånd

1085 mm

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

Max stigningsgrad

7%

Längd

1425 mm

Elsystem

24 V (AC)

Kapacitet

Vikt

693 mm

800 W

Spänning

Bredd

Effekt

24 V

76 Ah/C5

58 kg

Höjd

1307 mm

24 V

105 Ah/C5

76 kg

Vikt utan batteri

155 kg

Motor

Drivhjul

ø320 x 90 Pneumatic

Framhjul

ø260 x 85 Pneumatic

1307

434

548

1085

1425

92

141

179

282,5

prosecuted according to the law. Helge Nyberg AB. Missbrauch strafrechtlich verfolgt nach dem Gesetzt.

Dimensioner och teknisk data

693

TILLBEHÖR
Exempel på tillbehör

Lastgallret och mopedsitsen på bilden är tillbehör.

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

Lastgallret på
bilden är ett tillbehör.

Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel. Vi bedriver ständig produktutveckling och därför förbehåller vi
oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. Truckarna på bilderna kan vara extrautrustade.

VAGNAR TILL TT-05
Alla våra vagnar har 500 kg lastkapacitet och bidrar med sin goda
ergonomi och höga kvalitet till lönsamheten i företag med internhantering av lättare gods. Det stora urvalet av vagnstyper och hyllstorlekar
skapar flexibilitet och gör det enkelt att anpassa vagnen till sin uppgift.

HYLLVAGN MODELL 25

HYLLVAGN MODELL 27

PLATÅVAGN MODELL 54

Passande för längre transporter av tungt

Passande för längre transporter av tungt

För stapelbart gods. Finns i 9 storleksvarian-

hyllplan. Höga gavlar och förstärkta hyllor.

hyllplan. Höga gavlar och förstärkta hyllor.

nedsänkt i ramprofilen. (Påskjutsbromsen på

gods. Finns i 9 storleksvarianter med två

Överhyllor steglöst ställbara i höjdled. Övre

hyllor har kantprofil 25x20 mm, vilket ger en
10 mm hög kant på långsidorna. Extra hyllplan kan väljas till.

gods. Finns i 9 storleksvarianter med tre

Överhyllor steglöst ställbara i höjdled. Övre

hyllor har kantprofil 25x20 mm, vilket ger en

ter. Gavel mot truck. Förstärkt hylla som är
bilden är ett tillbehör.)

10 mm hög kant på långsidorna. Extra hyllplan kan väljas till.

PLATÅVAGN MODELL 55

PAKETVAGN MODELL 86

VAGNKÄRRA

För stapelbart gods. Finns i 9 storleksvarian-

Öppningsbara grindar. Finns i 7 storleks-

En liten, smidig kärra med två hjul, för

nedsänkt i ramprofilen. (Påskjutsbromsen på

som inte kan staplas. Förstärkt hylla som är

för standardbackar. Luftgummihjulen gör att

ter. Gavel fram och bak. Förstärkt hylla som är
bilden är ett tillbehör.)

varianter. Passar för kollin i olika storlekar
nedsänkt i ramprofilen.

snabba transporter. Storleken är anpassad

den går tyst och smidigt över trösklar, även

på ömtåliga golv, så som klinkers och parkett.
Den går också att köra utomhus. Kärran går
att beställas med punkteringsfria hjul.

EN SPECIALIST MED LÖSNINGAR FÖR MÅNGA SEGMENT

INDUSTRI & TILLVERKNING

E-HANDEL & ORDERPLOCK

HÄLSA & SJUKVÅRD

Helge Nyberg verkar inom både lätta och

Med vår långa historia och vårt geografiska

Alla branscher har olika krav och specifikationer

tunga industrier. Vi har industriella

område med många postorder-, logistik- och

avseende material och professionell utrustning.

lösningar för hela materialflödet.

lagringsföretag, har vi en unik kunskap och

Den strikt reglerade hälso- och sjukvården har

erfarenhet avseende orderplockning och

vissa specifika krav.

tredjepartslogistik.

Vi kan uppfylla dessa krav.

BIL- & FORDONSINDUSTRI

SERVICE & SUPPORT

LEANLÖSNINGAR

Utvecklingen av smart logistik är kanske mest

Våra truck- och vagnslösningar är inte bara idealiska

Som specialister hjälper vi dig med att utveckla

avancerad inom bilindustrin. Helge Nybergs

för transport av bagage eller material, till exempel

den mest resurseffektiva lösningen till dina

lösningar är en del av denna utveckling.

på flygplatser och mässor. De används lika ofta

materialhanteringsbehov - rätt material, på rätt

som rullande servicepunkter av tekniker och instal-

plats vid rätt tidpunkt.

latörer, till exempel i fabriker.

HELGE NYBERG AB
Industrivägen 2
523 90 Ulricehamn

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

