
Undgå gentagne løft og flytning af tunge vægte, der kan føre til 
arbejdsskader, med en vægtvogn.

VÆGTVOGN 
MED EL-MOTOR



En vægtvogn med elmotor øger effektiviten og forbedrer 
arbejdsmiljøet for brugeren.

IMMO har i samarbejde med fagfolk, der dagligt oplevede ud-
fordringer ved test af lifte, udviklet og produceret en vægtvogn 
med en elektrisk hjælpemotor. Ved brug af vægtvognen undgår man 
nedslidning af fod- og knæled, ryg, albuer og skuldre. Vognen kan 
køre med op til 350 kg. frem til liften, hvor testen foretages. Dette 
giver færre løft af byrder for medarbejdere. Derved mindskes risikoen 
for arbejdsskader og sygemeldinger, som kan give øgede omkost-

ninger for virksomheden. Motorens trækkraft kan reguleres trinløst i 
begge retninger, og hastigheden kan justeres til brugerens gåtempo 
op til 6 km/t. 

Vægtvognen leveres som standard i gråt stel med et top- og bund-
stykke og 10 vægtskiver på 25 kg, der giver mulighed for at belaste 
med 50-350 kg i intervaller af 25 kg. Der kan tilkøbes en ekstra 25 
kg vægtklods og ét sæt 1 kg og 5 kg vægtklodser, der samlet giver 
mulighed for at belaste med 50-408 kg i intervaller af 1 kg. IMMO 
udvikler og producerer også større vægtvogne, der kan løfte og 
transportere op til 525 kg. 

Vægtvogn # 700111

Mål H: 1200 mm, B: 600 mm, L: 800 mm Stigningskapacitet 10º

Vægt, tom vogn, uden vægtklodser 75 kg Motorkraft 450 W

Batterier 2 x 12 V, 9 Ah Maks. totalvægt 350 kg

Lader – ladetid 24 V 2,5 A – 4 timer Vægttolerance, ukalibreret 2%

Kørelængde pr. opladning 6 km Antitip Ja

Hastighed 0 – 6 km/t Driftsmiljø -10/+40°C, 10-90% RH, 

ikke kondenserende

IMMO A/S 
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1) Justeringsvægt, lille: 1 kg
 Justeringsvægt, stor: 5 kg
2) Løftelåg inkl. top vægtklods: 25 kg
3) Vægtklods: 25 kg
4) Vogn inkl. batteri: 75 kg
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