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Intern logistik Køretøj og containere Med på indsatsen Oprydning Klargøring



Med fra starten
Sikrer et godt arbejdsmiljø - også i skarpe situationer.

Bedre arbejdsmiljø til indsatsholdet

Se Trolleyen som en integreret del af taktikken 
ved indsatsstedet. Trolleyen understøtter ind-
satsholdet, så de hurtigst muligt og med mindst 
mulig fysisk belastning, kommer frem til ind-
satsstedet.

Dette har mange fordele:
• Fysisk overskud til at udføre indsatsen.
• Hurtigere indsats med færre personer.
• Undgå arbejdsskader og langtidssygsom.
• Hurtigere oprydning efter indsatsen.

Indsatsstedet og intern logistik

Dårligt arbejdsmiljø, tunge løft, skub eller træk 
medfører ofte skader der kan føre til syge-
meldinger. Trolleyen kan bruges før, under og 
efter indsatsen, og skaber derved et godt grund-
lag for et godt arbejdsmiljø for alle indvolverede 
personer.

• En Trolley til alt, før, under og efter indsatsen.
• Undgå tunge løft, skub eller træk.
• Kan tilpasses de fleste behov, internt og til 

indsatsen.

Intern logistik Køretøj og containere Med på indsatsen Oprydning Klargøring

Trolleyen bruges til alle opgaver
Mød din nye makker Quicklift til Trolley

Få et kompakt liftsystem, som er integreret 
i- eller udenpå køretøjet.

Quicklift systemet sikrer en hurtig og effektiv 
brug af Trolleyen under- og efter indsatsen.

Læs mere på www.nomotec.dk/løsningen



Trolleyen til de fleste løft, træk og skub

Teknologien

Trolleyen er fuld elektrisk, litium batteri med op til 5 timers aktiv brug, kørsel og løft. Maksimalt løft er 120 
kg., maksimal løftehøjde er 100 cm., maksimal stigningskapacitet, fuld lastet med 120 kg. er 20 grader. 
Automatisk bremse ved stop, motorbremse ned af bakke, og differentiale i drev. 

Undgå uhensigtsmæssige løft, træk og skub. 
Trolleyen kan indsættes både internt 
og på indsatsstedet.



Teknisk data og varianter

Teknisk data
Mobilitet Frem/Bak/Løft

Max hastighed ved frem eller bak 7 km/t

Trinløs variabel hastighed Ja

Antal gear på drev 2

Arbejdstemperatur -20 c - 40 c

Batteri lithium, kapacitet v. konstant kørsel frem/bak/løft 5 timer

Batteri lithium opladningstid 3 timer

Batteristyring inkl. overbelastningstyring Ja

Max løft 120 kg

Max løftehøjde 100 cm

Max stigningskapacitet, fuld lastet 120 kg 20 grader

Højdeindstilling styr Ja

Differentiale i drev Ja

Punkterfri dæk Ja

Automatisk bremse v. stop Ja

Motorbremse (ned af bakke) Ja

Hurtigskift af løfteplade og andet værktøj Ja



Book en demo

Hvad skal vi udvikle sammen?
Vi udarbejder gerne en løsning, der passer til netop dine behov. 
Kontakt os, så vi kan udarbejde et forslag på en løsning.
Book dit møde her: www.nomotec.dk/bookdemo

Eller kontakt os via 
mail eller telefon

info@nomotec.dk
+ 45 93 92 23 42


