
Produktöversikt



60 cm.30 cm.

Innovativt och  
nyskapande företag
Vi är i dag ett företag med fokus på effektiva 
hjälpmedel som designas för tunga lyft. 
Vid sidan om en fönsterlyftare har vi nu även 
utvecklat två typer av liftar för montering av takfönster.

Vår vision är att ge alla möjlighet till bra arbetsvillkor, 
bland annat med hjälp av glaslyftare och fönsterlyftare.

Därför arbetar vi ständigt med nya idéer och lösningar 
för branschen.

Har du ett uppdrag som inte kan lösas med 
någon av våra nuvarande produkter, så 
hjälper vi gärna dig med en annan lösning. 
Även för lyft av andra varor än fönster.

Våra produkter kan användas av alla och utformas med 
fokus på säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet.

Samtliga våra fönsterlyftare och andra produkter tillverkas 
av aluminium för minimerad vikt vid transport och förflyt-
tning.

Dessutom är alla produkter CE-märkta enligt maskin-
direktivet.

Trolly
När man flyttar MultiLift. Kan 
denna trolley kopplad till den 
nedre stringer.

Lyftok för fönster monteras med 2 
st sugkoppar, kan användas ver-
tikalt och horisontellt.

Fördelar med MultiHejs
• MultiLift är enkel att hantera och transportera.

• Fönsterliften avlastar fönstermontören vid tunga lyft.

• MultiLift ger dig förbättrad ekonomi.

• Fönsterlift som kan anpassas till de flesta monterings-
arbeten där andra liftar inte räcker till.

• Kan justeras i höjdled,

• Vinkeln på galgen justeras där uthänget är i vägen.

• MultiLift kan användas både utomhus och inomhus.

• MultiLift produceras också för din byggnadsställning.

• Liften mäter hopvikt endast 208 x 56 cm.

• Monteras på max. 5 minuter.

• Flyttas enkelt via hjul mot mark och vägg.

• Tillverkad av aluminium, lätt att hantera och under-
hålla.

• Vi producerar speciella lyftok enligt önskemål.

• Med fönsterlyftaren uppfyller du arbetsmiljölagens 
krav för tunga lyft.

• Liften är CE-märkt.

Tvärbom 
Tvärbom används när överstycke saknas och 
förses med fender för montering 
i galgens ände.

Erbjuds i två varianter
Ställningar - Justerbar - 175-220 cm

.

Standard - Justerbar - 220-300 cm
.

Ställningar - Justerbar - 175-220 cm
.

Standard - Justerbar - 220-330 cm
.

Godkänd til 150 kg.Godkänd til 260 kg.



Standard - Justerbar - 195-220 cm
.
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Standard - Justerbar - 230-350 cm
.

Standard - Justerbar

400 cm.

Portal-liften är ett enkelt och lätt 
lyftverktyg för takmontering utifrån
Vid större renoveringsuppgifter kan tak även monteras från 
utsidan med den nyligen utvecklade Portal-liften.

Portal-liften är utformad för montering av tak från utsidan, 
där det finns en byggnadsställning.

Portal-lift för montering av takfönster, inkl. karmar/beslag. 
Liften utförs så att den kan anpassas till ”alla” taklutningar.
När den har uppställts, flyttas den enkelt via de monterade 
läktarvagnarna till nästa fönster.

Den översta läktarvagnen fixeras med låsbeslag och du är 
redo för nästa montering. Portal-liften kan justeras i höjd 
och anpassas till alla monteringsbehov både från insidan 
och utsidan.

Kan lyfta fönstret från byggnadsställning eller terräng för 
montering på takytan. Fönster lyfts med elvinsch, vinsch 
med eller utan belastning, körs till och från monteringsplats 
via transportskenor (portskenor)

Fönstret kan lyftas/liftas med sugkoppar/lyftok eller lyft-
beslag.

• Portal-Lift total vikt, 32 kg.  
(Åtskilda 4-6 kg. av. enhet.)

OUT-LIFT
För montering av takfönster har vår Outlift hjälpt oss att 
finna lösningen. Vi har tillverkat Outlift som är ett enkelt 
och lätt lyftredskap. Lyfter 80 kg.

Liftens kranben placeras på golvet under den montera-
de fönsterkarmen mot den sneda väggen ovanför fön-
steröppningen. Kranarmen förs nu igenom fönsteröp-
pningen och hakas på kranbenets dorn. 

När spindeln monterats är du redo att lyfta taket på plats.

• Montering utförs från insidan.

• Hopfällt mått 210 x 100 x 6 cm.

• Vikt 19 kg.

Crossbar 160 cm.

En urstark medarbetare!



Tømrervænget 7 • 4700 Næstved • Tlf.: +45 2035 6091

multihejs@multihejs.dk • www.multi-hejs.dk

Cvr mr. 30 83 39 61

Adr. Stempel:

DET KAN FINNAS MER INFORMATION 
PÅ VÅR HEMSIDA:

WWW.MULTIHEJS.SE
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