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Kategori Løftevogne
Relation til film nr. D1

Miniløftere er små og lette løftevogne med eldrevet løfte- og sænkefunktion, som køres manuelt. Mini-
løftere er velegnede til små lagre og i butik, fx når tunge varer skal flyttes ud og ind af reoler og rundt 
på lager og i butik. Miniløfteren kan også bruges til at løfte varer op i en god arbejdshøjde. Den kan 
håndtere mange forskellige typer emner fx kasser, ruller, tønder m.v.

Fordele
Miniløftere er små og lette at manøvrere med, fx hvor der ikke er for meget plads•	
Giver mulighed for let at placere varerne i en passende arbejdshøjde •	
Der er forskellige typer og modeller af miniløftere på markedet, hvilket giver mulighed for at vælge •	
den model eller tilpasse den til de typer varer og opgaver, der skal håndteres

Forudsætninger for at bruge den
Miniløfter, varetyper og opgave skal passe til hinanden fx. løftekapacitet og højdevandring ift. hvor •	
højt man skal kunne hæve den 
Der skal være plads til at kunne køre og manøvrere med miniløfteren•	
Transportvejene skal være jævne, stabile, plane og uden huller, og være godt oplyste•	
Der skal være mulighed for at oplade miniløfteren•	
Brugeren skal være over 18 år•	

Overvejelser før anskaffelse
Hvilke opgaver vil vi løse med miniløfteren fx løftekapacitet og højdevandring?•	
Hvilke varetyper/emner ønsker vi at bruge den til? •	
Hvilken form for løfteudstyr vil være bedst egnet fx plade, gafler, dorn, klemme-, dreje og tip-peen-•	
hed m.v.?
Har vi særlige krav til køreegenskaberne eksempelvis i forhold til gulvbelægning og håndtering af •	
skrøbeligt gods?
Hvor kan vi oplade miniløfteren? •	
Der kan være særlige krav til opladningssted pga risiko for udledning af brandbare gasser – er du i •	
tvivl så spørg brandmyndighederne?
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Efter anskaffelse
Efterses for mangler/defekter inden brug•	
Vedligeholdes som beskrevet i brugsanvisningen •	
Medarbejdere skal instrueres i hvordan og til hvilke opgaver man bruger miniløfteren•	
Hold øje med, at instruktionerne bliver fulgt •	

fortsat


