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Newtonlyftar
Gods finns i olika viktklasser, men också i olika for-

mer och storlekar. Newtonlyftar hanterar dem alla 
– flexibelt och anpassningsbart.



När id
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OBS! Varning!
Människor är biologiska konstruktioner. Våra muskel- och benstruktur
är inte anpassade till påfrestande lyft. Även relativt lätta
lyft kan, om de utförs felaktigt eller över en längre period, orsaka
betydliga skador.

Förlorade arbetsdagar
Mer än hälften av alla arbetsdagar som går förlorade på grund av
arbetsrelaterade hälsoproblem involverar skadade muskler, ben-
eller bindvävnad, även känt under samlingsnamnet MSD (musculos-
keletal disorders).

”MSD är den största hälso- och 
säkerhetsutmaningen i Europa”
Över 40 miljoner anställda inom EU lider av MSD. Dessa skador
(olyckor borträknade) kostar arbetsgivare inom EU över 385
miljoner Euro per år.*

Vad du än ber om – Newton klarar det
Överallt där man lyfter – kontor, fabriker, sjukhus, lager, marknader,
bilverkstäder, butiker, mataffärer, skolor – kan Newton göra
grovjobbet och minska människors anträngning. Eftersom den
främsta orsaken till MSD kan minskas avsevärt, kan Newton
kallas ett hälsohjälpmedel.

Eftersom den förbättrar lokal tillgång och transport av utrustning,
kan den också kallas ett effektivitetsverktyg.

Newton sparar pengar genom minskad sjukfrånvaro och kan
därför också kallas en ekonomisk investering. Kalla Newton vad
du vill! Vi ger ofta smeknamn till dem vi älskar.

* Siffror och citat hämtade från ”EU Reports on Health and Safety in Europe”.

När idéer lyfter!

Ömma ord du 
inte vill höra



NEWTON 50

Höjd    1670 mm
Längd    754 mm
Bredd    480 mm
Lastflakets storlek   485 x 460 mm
Min lyfthöjd   110 mm
Max lyfthöjd   1450 mm
Lyfthastighet   120 mm/sek
Lyftkapacitet   50 kg
Batterier (blybatterier, gastäta) 2 x 7,5 Ah 12 V
Laddningsspänning  240 V (Skyddsklass IP 41)
Hjuldiameter   50 mm/120 mm

NEWTON 70
Konstruerad utifrån professionella krav på smidighet och funktion. 
En liten stabil lyftvagn enkel att använda för gods upp till 70 kg.

Höjd    1870 mm, 2070 mm
Längd    875 mm
Bredd    525 mm
Lastflakets storlek   485 x 460 mm
Min lyfthöjd   140 mm
Max lyfthöjd   1535 mm, 1735 mm
Lyfthastighet   120 mm/sek
Lyftkapacitet   70 kg
Batterier (blybatterier, gastäta) 2 x 7,5 Ah 12 V
Laddningsspänning  240 V (Skyddsklass IP 41)
Hjuldiameter (fram/bak)  80 mm/125 mm

Standardutrustning  Lyft med flak, svängbara, hjul,  
    230 Volt AC-laddare
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NEWTON 100
Att arbeta effektivt innebär att arbeta tryggt och bekvämt. An-
vänd Newton 100 för hantering av gods upp till 100 kg.

Höjd    1870 mm, 2070 mm, 2370 mm
Längd    875 mm
Bredd    525 mm
Lastflakets storlek   525 x 470 mm
Min lyfthöjd   140 mm
Max lyfthöjd   1535 mm, 1735 mm, 2035 mm
Lyfthastighet   100 mm/sek
Lyftkapacitet   100 kg
Batterier (blybatterier, gastäta) 2 x 7,5 Ah 12 V, 2 x 12 Ah 12 V
Laddningsspänning  240 V (Skyddsklass IP 41)
Hjuldiameter (fram/bak)  80 mm/125 mm

Standardutrustning  Lyft med flak, svängbara, hjul,  
    230 Volt AC laddare

Newton använder ett system av 
bärmoduler för att hantera olika laster:
  ● på ett lastflak
  ● med en bom
  ● med en gaffel
  ● i ett kläm- och 
      vridaggregat
  ● i en ram för lådor av EU-standard
  ● specialdesignad för att tillgodose specifika behov

Newton är inte flexibel när det gäller ergonomin. Bara det säkraste och enklaste 
arbetssättet är acceptabelt. Det finns inga lösa sladdar eller oskyddade lyftme-
kanismer. Lättillgängliga handtag, rundade hörn, stadig lyftenhet och säkra hjul 
skyddar mot olyckor och garanterar ett smidigt arbete.

Ett lyft för de 
anställda

som lyfter företaget



NEWTON 250

Höjd    1975 mm, 2175 mm
Längd    1102 mm
Bredd    622 mm
Lastflakets storlek   600 x 500 mm
Min lyfthöjd   150 mm
Max lyfthöjd   1535 mm, 1735 mm
Lyfthastighet   70 mm/sec
Lyftkapacitet   250 kg
Batterier (blybatterier, gastäta) 2x17 Ah 12 V
Laddningsspänning  240 V (Skyddsklass IP 41)
Hjuldiameter (fram/bak)  75 mm/160 mm

Standardutrustning  Lyft med flak, svängbara, hjul, 
    230 Volt AC laddare

NEWTON 150
Ska du lyfta ännu mer? Ta en titt på Newton 150, en flexibel och 
pålitlig lyftvagn, lämplig för de flesta miljöer och branscher.

Höjd    1870 mm, 2070 mm, 2370 mm
Längd    875 mm
Bredd    525 mm
Lastflakets storlek   485 x 460 mm
Min lyfthöjd   140 mm
Max lyfthöjd   1535 mm, 1735 mm, 2035 mm
Lyfthastighet   80 mm/sek
Lyftkapacitet   150 kg
Batterier (blybatterier, gastäta) 2 x 7,5 Ah 12 V, 2 x 12 Ah 12 V
Laddningsspänning  240 V (Skyddsklass IP 41)
Hjuldiameter (fram/bak)  80 mm/125 mm

Standardutrustning  Lyft med flak, svängbara, hjul,  
    230 Volt AC laddare
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1. EU-gaffel
Ett verktyg för lådor av EU-stan-
dard.

2. Gaffel
Ett mångsidigt verktyg för såväl 
pallar som cylindriska föremål.

3. Enkelbom
Rullar, säckar, däck... Lyfter allt 
med ett hål eller en krok.

Tillbehör till Newtonlyftar

4. Kläm- och vridaggregat
Lyfter och vänder stora kärl, gastu-
ber och andra cylindriska artiklar.

5. Rullflak
För enkel på- och avlastning av 
tyngre gods. Med lastfixering.

6. Expander
En expander för att bl.a. hantera 
rullar mellan vertikalt och horison-
talt läge.
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7. Rostfri påläggsskiva
En löstagbar skiva av rostfri plåt 
kan enkelt ersätta standardfla-
kets plastyta.

8. Uppfällbart flak
Kombinationen av ett uppfäll-
bart flak tillsammans med en 
gaffel anpassad för t.ex. kanti-
ner eller backar ger lyftvagnen 
ett större användningsomrdåe.

9. Mjöklflak
Enkel och bekväm hantering i 
köket. Lyfter bland annat 20-li-
ters mjölkförpackningar.

10. V-block för rullar
För säker hantering av rullar 
används V-blocket som även kan 
vridas runt i olika lägen.

11. Rullvändare
En expander för att bl.a. hantera 
rullar mellan vertikalt och horison-
tellt läge.

12. Expander för tyngre last
Lyfter, vänder och vrider tyngre 
rullar.
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REFLEX 70
Lyfter upp till 70 kg. Rostfri.

Höjd    1670 mm, 1970 mm
Längd    780 mm
Bredd    595 mm
Lastflakets storlek   485 x 460
Min lyfthöjd   140 mm
Max lyfthöjd   1465 mm, 1765 mm
Lyfthastighet   100 mm/sek
Lyftkapacitet   70 kg
Batterier (blybatterier, gastäta) 2 x 7,2 Ah 12 V
Laddningsspänning  230 V (Skyddsklass IP 41)
Hjuldiameter (fram/bak)  80 mm/100 mm (rear  
    locking)

Standardutrustning  304 rostfritt stål, lyft med  
    flak, svängbara hjul, 230  
    Volt AC laddare

REFLEX 200
Ett kraftfullt redskap för snabba lyftarbeten upp till 200 kg. 
Dessutom helt rostfritt.

Höjd     1840 mm
Längd    1015 mm
Bredd    520 mm
Lastflakets (gaffel) storlek  525 x 540 mm
Min lyfthöjd   100 mm
Max lyfthöjd   1500 mm
Lyfthastighet   100 mm/sek
Lyftkapacitet   200 kg
Batterier (blybatterier, gastäta) 2 x 15 Ah 12 V
Laddningsspänning  230 V (Skyddsklass IP 41)
Hjuldiameter (fram/bak)  80 mm/100 mm (rear 
locking)

Standardutrustning  304 rostfritt stål, lyft med  
    flak (gaffel), svängbara  
    hjul, 230 Volt AC laddare
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Ekvationen är enkel... Mer blir gjort 

– på kortare tid, med mindre ansträngning.

+ förbättrade ar
betsförhållanden

+ minskad fysisk an
strängning

+ färre skador

+ minskad sjukfrånv
aro

+ lägre sjukvårds
kostnader

= ... och du behöver inte vara lika smart som 

Newton för att räkna ut det.
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