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50 års erfarenhet

Produktion i 5 länder

Nr. 1 i Europa
Över 60’000 lyftar per år
Över 800’000 lyftar sedan företaget startades

Teknologiskt ledarskap
Över 90% av komponenter är
eget fabrikat

Bakgavellyftar 150 – 9’000kg
Rampor 1’000 – 32’000

Proffs nätverk i 6 kontinenter
och över 75 länder Världen över

Det självklara valet av många Åkeriägare, transportföretag,
uthyrnings- och leasingföretag, påbyggare och chassitillverkare runt om i världen

2018 VÄRLDS KARTA
DHOLLANDIA Gruppen
Distributör
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Toppmodern produktion som bas för Världens bredaste produktsortiment

Fabriken i Predmier, SK
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8 bra anledningar att välja DHOLLANDIA

1- Säker och tillförlitlig

3- Överlägsen slutbehandling

6- Stark miljöfokus

• Bakgavellyftar designade med starkt fokus på tillförlitlighet
och hållbarhet
• Inga elektroniska komponenter i kärnoperativsystemet,
exceptionellt pålitliga
• Utformade för intensivt och tungt arbete
• Starka och robusta 4-cylindriga bakgavellyftar (*)
• Elektriska säkerhetsventiler monterade på alla cylindrar (*)
• Manuell nödstoppdrift på alla elektriska ventiler
• Horizontell brygg rörelse plus automatisk vippning vid
marknivå på de flesta kommersiella modeller (*)

• Lager med lågt underhåll och smörjnipplar i alla kritiska
ledpunkter
• Kolvstänger i hårt kromat rostfritt stål för alla cylindrar som
utsätts för tuffa väderförhållanden
• Bästa möjliga skydd mot korrosion: GALVANISERING eller
Protection PLUS ytbehandling på de flesta lyftar
• Zink-nickel-ytbehandling på ledbultar och majoriteten av
små stålkomponenter

• Användning av bästa tillgängliga tekniker för ytbehandling
och avloppsrening
• Användning av regnvatten för industriella ändamål
• Tillämpning av vind- och solenergi för tillverkningsprocesser
• Maximal eliminering av förlorat förpackningsmaterial
• Galvanisering betraktas mycket högt i livscykelbedömningarna
• ISO 14001-certifierad

4- Enkel montering

7- Oöverträffad internationell kundsupport

• Utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet vid det första
köpet
• Attraktiva reservdelspriser och låga underhållskostnader
• Överlägsen livslängd
• Utmärkt total livscykelkostnad

• Globalt fotavtryck: DHOLLANDIA dotterbolag i mer än 30
länder + oberoende distributörer i mer än 45 länder
• Utmärkt reservdelstillgänglighet
• Korta reaktionstider för support, underhåll och reparation

(*) Generiska egenskaper för de flesta typer av lyftar

2- Flexibel och kundorienterad
• Liten nog att bry sig, tillräckligt stor för att klara det
• Brett sortiment av standardprodukter från 150 till 16 000 kg
• Omfattande vertikal integration och tekniskt ledarskap: mer
än 90% av alla använda mekaniska, hydrauliska och elektriska
delar tillverkas internt
• Därför perfekt inriktade på att utveckla och tillverka
skräddarsydda hissar och kreativa kundorienterade lösningar
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8- Det säkra och smarta köpet
5- Easy installation
• Snabbmonterade med skruvbart monteringssystem för de
flesta lyftar
• Märkesspecifika monteringsplåtar för skåpbilar och lätta lastbilar
• Plug & play-anslutningar mellan bagavellyften och fordonschassi
• Nära samarbete med påbyggare för att optimera monteringseffektiviteten

• Modernt lyftprogram med många säkerhetsfunktioner och
funktionella tillval
• Mer än 800 000 sålda enheter är beviset på kundnöjdhet och
lojalitet
• Föredraget val av många transportföretag, Åkeriägare,
uthyrningsföretag, karosseri- och chassitillverkare

Marknadsledande i kundorienterade lösningar med högt mervärde
Tack vare det tekniska ledarskapet och ett starkt fokus på
oberoende tillverkning har DHOLLANDIA lyckats utveckla
en oöverträffad, effektiv produktionsinfrastruktur samtidigt
som den håller sig flexibel och klientorienterad på samma gång.
Som ett resultat innehåller produktsortimentet idag mer än 150
olika typer av bakgavellyft; många fler varianter och en nästan
oändlig lista över elektriska, hydrauliska och mekaniska tillval för
att finjustera lyften till kundens individuella behov.
De mest populära alternativen innebär


Styrning och ergonomi: olika typer av externa manöverdon
och extrakontroller



Bryggans synlighet: blinkande
reflekterande varningsflaggor



Lasthantering: rullstoppar och ramper för rullvagn, pallyftar
och annan lasthantering på hjul



Stabilitet: hydrauliska och mekaniska stödben



Åtkomst: sidoramper och bryggans spetskant



Användarens säkerhet: skyddsräcken och fallskydd,
bryggbeläggning med halkskydd och täckplåtar



Installation: snabbmonterade monteringslösningar, plug &
play-anslutningar



Elektrisk självständighet: batteri & laddningssystem



Ytbehandling: Galvanisering, Protection
skräddarsydd målning med RAL färger



Anslutningsmöjligheter: telematik och lastbilsflotthantering,
cykelavräkning och optimering av underhållsintervall, geopositionering och stöldskydd, osv.

varningslampor

Plus

och

eller
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Våra främsta kunder för bakgavellyftar

Standard
lyftar

Specialiserade
Lösningar
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Distribution av gods

Hantverkare och hantverkare fordon
Fordon för samhällsservice

Posttjänster

Uthyrning, leasing & financering

Mataffär
Mat & dryck

Tunga maskiner

Distribution av gas flaskor

Biltransport

Armén & försvaret

Brandbilar

Kommuner & offentliga tjänster
Trädgård & landskapsarkitektur

Kommuner & offentliga tjänster
Trädgård & landskapsarkitektur

Arbetsfordon på flygplats

Traktorer, gaveltruckar,
tung utrustning

Paket distribution
Express leverans
Distribution i storstäder

Våra främsta kunder för rullstolslyftar

Personlig mobilitet

Taxifordon

Skolbussar

Turistbussar

Ambulans
standard & bariatric

Sjukhussängar

Special fordon
Husbilar

Husbilar

Stads och regional bussar

Standard
lyftar

Specialiserade
Lösningar

Passegerartransport på flygplatser
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TEKNOLOGISKT LEDARSKAP
FLEXIBEL OCH KUNDORIENTERAD:
KAN REALISERA KUNDSPECIFIKA LÖSNINGAR SNABBT
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Lyftar för skåpbilar 150 - 1000 kg

 DH-LSP.07 sats utan bakdörrar [OAT200]
 DH-LSP.07 standard extern lyft • 500-750 kg
 DH-LSPZ.07 på låg-golv lätt lastbil
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 DH-LSPZ.07 fritt åtkomst lyft med halv eller vikbar helbredd
brygga [OAP406]

 DH-VZG.01 kompakt intern pelarlyft • 150 kg
 DH-P2.04 / DH-P2.07 intern dubbelarm lyft • 450-750 kg

 DH-CH001.03 kassettlyft • 300 kg
 DH-VZS.03 utskjutbar intern pelarlyft • 350 kg
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Standardlyftar 500 - 9000 kg

•

Mest populära och mångsidiga lyftar för en mängd olika
applikationer

•

Ingen fri åtkomst till lastutrymmet vid en vanlig brygga i full
bredd. Potentiell förlust av tid om lyften inte behövs ofta

•
•

Snabbt och enkelt att använda

•

Bryggans tjocklek kan behöva beaktas för
vägtrafikbestämmelser och beräkning av tillåten fordons
längd

•

Utrustat med vippcylindrar: bryggans vinkel är justerbar mot
markens sluttning.

•
•

Potentiellt komplicerad tillgång till lastkajer

•
•

Långa bryggor kan utgöra en nackdel i hektisk stadstrafik

•

För kombinationer av lastbilar och släpvagnar: bryggan
lägger till lastbilens längd. Ekipagets totala längd och
avståndet mellan lastbil och släp under svängning måste
beaktas

•
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Horisontell brygga med automatisk nedvippning vid
marknivå

Finns med långa bryggor för att lasta och lossa flera pallar
eller rullvagnar, stora maskiner etc.

•

Långa bryggor kan ersätta bakdörrarna och bilda
heltäckningsbryggor för baksidan

•

Finns med bryggor med halv bredd och vertikalt vikbara
bryggor som ger fri åtkomst till lastutrymmet när bryggan är
stängd i sitt körläge

•

Finns med bryggor som är horisontellt vikbara och med
ihåliga nätprofiler för reducerat luftmotstånd

•
•

Passar i relativt kort överhäng (650 - 1150 mm)
Prisklass - lågt till medelstort

Bryggan kan endast nås med gaffeltruckar under strikta
villkor

Långa bryggor kan utgöra en nackdel vid avsläppning eller
upplockning av växelskåp

LÅNGT BORTOM KONKURRENS
STANDARD LYFTAR UPP TILL 9T KAPACITET
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Standardlyftar 500 - 9000 kg

 DH-LCZ / LMZ halv eller anpassad-bredd brygga • 500-1500 kg



Vikbar brygga [OAP403]

 DH-LMA.08 / DH-LM.10 lättlyftar med hel bredd
brygga • 500-1000 kg
 Skyddsräcken och sido-avlastningsramper


DH-LEZ.10 vikbar brygga • 500-1000 kg

 Mesh brygga för reducerad luftmotstånd [OAP018.1]
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DH-LM.15 mellanstor lyft • 1000-1500 kg
 DH-LM.20 mellanstor lyft • 1500-2000 kg
DH-LM.30 tunga lyft • 1500-3000 kg

 DH-LM.30 med skyddsräcken på förstärkt stål eller
Viktbesparande aluminium brygga • 1500-3000 kg

 DH-LSU.40 billyft • 3000-4000 kg

 DH-LSU.90 extrem lyft kapacitet • 7500-9000 kg

 DH-LSU.60 extrem lyft kapacitet • 4000-6000 kg
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Slädlyftar 400 - 3000 kg
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•

Säker förvaring under fordonets chassi förhindrar skador
när man backar fordonet mot lastkajen

•

Längre överhäng krävs. Överhäng beror på bryggans längd
och typ av lyft (enkel eller dubbelvikta bryggor)

•
•

Fri åtkomst till lastutrymmet genom bakdörrarna

•

Undanställd under transport från DC till DC, tillgängligt vid
distribution till gatubutikerna

Mer tid som behövs för att tas i bruk: sänk ner, skjut ut och
vik sedan ut bryggan

•

Ännu mer tid behövs för att ta i bruk dubbelvikta bryggor:
sänk ner, skjut ut till slutet av glidrören, vik ut de två
bryggsektionerna, kör in i arbetsläge

•

Tyngre än vik och standard lyftar med motsvarande
brygglängd (mindre belastning)

•

Högre prisklass

•

Längre bryggor än viklyftar och lämpliga att sätta på och
lossa pallar på ett säkert sätt

•
•

Högre lyftkapacitet än viklyftar

•

Vippcylindrar: brygganssvinkeln kan justeras till markens
lutning

•

Kompatibel med de flesta typer av karosserier, inklusive
kylskåp

•

Lång lista med tillval för att anpassa varje typ av lyft till
specifika applikationer och kundkrav

•

Snabbpassade lösningar tillgängliga för installation på
lastbilar och släpvagnschassi

Horisontell körning + automatisk nedvippning vid marknivå
på de flesta modeller
(utom DH-SC och DH-SK)

SÄKER OCH PÅLITLIG
FAVORIT VAL AV MÅNGA LASTBILS- OCH
VAGNPARKSÄGARE RUNT HELA VÄRLDEN
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Slädlyftar 400 - 3000 kg

 DH-SC.05 Stads slädlyft • 400-500 kg

DH-SM.15 lätt slädlyft • 1000-1500 kg
 DH-SM.20 mellanstor slädlyft • 1500-2000 kg

 DH-SOZ.10 sido monterad slädlyft • 750-1000 kg
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DH-SM.30 tung slädlyft • 2000 - 3000 kg

 DH-SO(C).10 slädlyft med dubbelvikt brygga •
750-1000 kg

 DH-SO6.20 dubbelvikt brygga för mycket kort överhäng •
1500-2000 kg

 DH-SO8.20 slädlyft med dubbelvikt brygga •
1500-2000 kg

 Brygga vikas I 3 sektioner för mycket kort överhäng
[OAP631]

 DH-SV.20 slädlyft för lastbilar med kort-koppling trailer •
1500-2000 kg

 DH-SK(S).20 plan brygga slädlyft • 1500-2000 kg
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Viklyftar 600 - 2500 kg
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•

Säker förvaring under fordonets chassi förhindrar skador
när fordonet backar mot lastkajer.

•

Fri åtkomst till lastutrymmet genom bakdörrarna. Därför
bekvämt för operatörer som endast använder lyften
ibland.

•

Idealisk för uthyrning och leasing av flottor, paketleverans
etc.

•
•

Bryggstorlek som passar rullvagnar, kärror, paket

•
•
•
•

Kortare överhäng än slädlyftar

•

Lågt prisintervall

Horisontell körning + automatisk nedvippning vid
marknivå på de flesta modeller (utom DH-RP *)

Enkel teknik, lågt underhåll
Sidmontering möjlig
Lämplig för containrar och växelflak (fråga råd från
DHOLLANDIA)

•
•

Minskad brygglängd. Mindre säker för hantering av pall.

•
•

Bryggan viks ut och viks in manuellt

•

Kylskåp: speciella anpassningar krävs för hiss och för
fordonsgolv

•

Det är inte möjligt för kombinationer av lastbil och släp
med dragkoppling mellan chassibalkar

•

Placering av bakre lastbilsljus att beaktas

Samband mellan brygganslängd och minsta flakhöjd
(lastad): längre bryggor är endast möjliga på fordon med
högre flaknivå

Längre installationstider för utskärningar av chassi och
integration / installation av flakförlängningen

SMARTA LÖSNINGAR FÖR ALLA APPLIKATIONER
7 PRODUKTGRUPPER, ÖVER 150 OLIKA TYPER AV LYFTAR,
FLER ÄN 1400 TILLVAL
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Viklyftar 750 - 2500 kg (horisontell körläge)

 DH-RC.10 lätt viklyft • 750-1000 kg
Smal lyftarm + 1 lyftcylinder

 DH-RC.15 mellanstor viklyft • 1000-1500 kg
Smal lyftarm + 1 lyftcylinder

 DH-RM.20 tung viklyft • 1500-2000 kg
Bred lyftarm + 2 lyftcylindrar

 DH-RMV.20 för kombinationer av lastbilar och släpvagnar
med dragstång. Bred lyftarm + 2 lyftcylindrar
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 DH-RM.25 extrem tung viklyft • 2000-2500 kg
Bred lyftarm + 2 lyftcylindrar

Viklyftar 600 - 1500 kg (Variable bryggvinkel under körning)

 DH-RP.06 lätt viklyft • 600 kg
DH-RP.10 lätt viklyft • 1000 kg
Smal arm + 1 lyftcylinder

 DH-RP.12 lätt viklyft • 1250 kg
Smal arm + 1 lyftcylinder

 DH-RP.15 viklyft för lätta lastbilar • 1000-1500 kg
Bred arm + 2 lyftcylindrar

 Ramp som tillval [OAM054]
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Pelarlyft 500 - 4000 kg
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•
•

Ingen automatisk nedvippning vid marknivå

Snabb och enkel att använda (manuell och hydraulisk
stängning)

•

Manuell öppning och stängning av basvarianter kräver
manuell manövrering

•

Horisontellt körläge är idealisk för rullvagnar, kärror och gods
som är för tunga upptill, till exempel gasflaskor.

Ledbara ramper (om tillämpligt) manövreras manuellt

•

•
•

Grundläggande varianter av lyftar som kräver minimalt
underhåll, idealiskt för uthyrning och leasing av en stor
vagnpark, för paketleveranser etc.

•
•

•

Det är möjligt att lyfta över flaknivån

Kombination med öppningsbara dörrar kräver speciella
gångjärn

•
•

Lätt montering: levereras som helt förmonterat kit

•

Enorm produktfamilj med många olika utföranden och
lyfthöjdintervall

•

Lång lista med tillval för att anpassa varje lyfttyp till specifika
applikationer och kundkrav.

•

Monterad på skåpets bakre ram, inget överhäng eller
speciella fordonskrav

Lågt till medelstort prisintervall för de grundläggande
lyfttyperna

Ingen justerbar brygglutning på mer grundläggande
versioner med manuell stängning, alt. hydraulisk stängning
med 1 vippcylinder [OVH004]

Tillgång till lastkajer för gaffeltruckar eller pallyftar
kan potentiellt äventyras, utom vid korta bryggor eller
vikbryggor

OÖVERTRÄFFAT PRODUKT SORTIMENT
PELARLYFT UPP TILL 6M LYFTHÖJD
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PELARLYFTAR 500 - 4000 KG

 DH-VB.15 pelarlyft med hydr.aggregatet upptill • 1000-1500 kg

 DH-VO.07.K1 / DH-VO.10.K1 / DH-VO15.K1 / DH-VO.20.K1
pelarlyft med hydraulaggregatet nedtill med stål eller
aluminum brygga • 500-2000 kg

 K2 & K9 utföranden för utökad lyfthöjd
 DH-VOP.07 lyft för pickup bilar • 500-750 kg
 DH-VOCS.07 lyft med integrerad bakreram • 500-750 kg
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 Lyftar för skåp med multi-golvnivåer
DH-VB / DH-VO / DH-VH • 1000 - 4000 kg

 Lyft för distribution av gas flaskor • 500-1500 kg
DH-VOG...K1: kedja & trissa lyft
DH-VOG...H1: hel hydraulisk
 Några typer av lyftar för gas flaskor

 DH-VBC.25 lyft för containrar • 1000-2500 kg
 DH-VO.20.D4 Lyft för flyttbilar upp till 6m lyfthöjd •
1000-1800 KG
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DHOLLANDIA KAN OCKSÅ HANTERA
MYCKET TUNG UTRUSTNING
HYDRAULISKA RAMPER UPP TILL 32T
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Speciella applikationer 500 - 32000 kg

 DH-ACH.10 Hydrauliska ramper • 1000-2500 kg

 DH-AM.25 manuell ramp • 1000-2500 kg
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 DH-AR... hydrauliska ramper för tunga last• 3-32T

 DH-IV.10 lyft för kött • 1000 kg
DH-SM.20 slädlyft • 1500-2000 kg

 Fordonslyft DH-AB.100 för verkstäder • 2x 5T or 4x 5T

 Lyft för åtkomst till mezzaniner DH-VZK.05 för lager • 500 kg

 DH-H saxlyft för maskintrailer • 8000 kg

 DH-DR.90 hydrauliska ramper för lastkajer • 5000- 9000 kg

 Olika typer av 380V multipel-golv lyftar för byggnader
och lager • 1000-2500 kg
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VÅR ANDRA SIDA EN PASSION FÖR MOBILITET
RULLSTOLSLYFTAR FÖR PRIVAT MOBILITET
PUBLIK TRANSPORT, BUSSAR OCH AMBULANSER
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Rullstolslyftar 300 - 1000 kg

 Vertikaldelad brygga för DH-PH2 [OWU002]

 DH-PH1.03 insides enkelarm lyft • 300 kg

 Horisontellt delad brygga för DH-PH2 [OWU003]

 DH-LSPH.05 extern taxilyft • 500 kg

 DH-PH2.03 / DH-PH2.05 insides dubbelarm lyft med solid
1-delad brygga • 350-500 kg
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 DH-CH104.03 kompakt sido-monterad kassettlyft • 300 kg

 DH-RB.05 kraftful vikbar lyft för de tyngstarullstolarna • 500 kg

 DH-CH003.03 kort kassettlyft med utskjutbar brygga •
350 KG
 DH-TV.03 omvandlande trappstegslyft för stadsbussar • 300 kg

 DH-CH101.05 kassettlyft med förlängd rörelse mot marken •
350-500 kg
DH-CH102.03 / DH-CH103.05 kassettlyft för montering i
trapphus eller baggageutrymmet • 350-500 kg

 Några typer av specialbyggda ambulanslyftar • 300-1000 kg
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Lyftar för fabriksskåp
150-1000 kg

Viklyftar
600-2500 kg

Standardlyftar
500-9000 kg

Speciella applikationer
500-32000 kg

Slädlyftar
400-3000 kg

Pelarlyftar
500-4000 kg

Tlf: 67 06 35 00 - www.morek.no - firmapost@morek.no
Oslo-Borgeskogen-Sandnes-Trondheim-Tromsø
Discover the world of DHOLLANDIA at:
www.dhollandia.com
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Rullstolslyftar
300-1000 kg

