
Vi kan lyft!



lÖSninGaR fÖR alla lyft!
IBC International Handling AB är experter inom lyftutrustning. Våra ledord är ergonomi, 
säkerhet och innovativa lyftlösningar. Vi har mångårig erfarenhet av att lösa olika lyft-
problem. I vårt sortiment har vi produkter med beprövad teknik så väl som nyutvecklad 
utrustning och förbättrade lösningar.

Lasten kan variera från några få kilo till många ton. Vi har en rad standarslösningar för 
2-, 3- och 4-punkts lyft och ok för hantering av exempelvis betongelement, virke och 
armering. Vår specialitet är kundanpassade lyft- och hanteringsutrustningar för lyft av 
olika produkter.
 
Utveckling sker ofta i samråd med kunden när vi tar fram lösningar på lyftproblem. Våra 
konstruktörer använder den senaste CAD-teknologin och ritar allt i 3D. Vi verifierar beräk-
ningar med FEM-analys. Det gör att vi i ett tidigt stadium kan visa produktens egenska-
per, både funktion och hållfastighet. All utrustning levereras CE-märkt och kompletteras 
med certifikat och tredjepartsintyg efter kundkrav.
 
Hösten 2012 drog IBC igång sin stora satsning på vakuumteknik för lyft genom förvärvet 
av PD LiftTecs verksamhet. Sedan dess har vi tagit fram flera produktnyheter och fortsatt 
utvecklingen av PD LiftTecs sortiment – produkter som underlättar och effektiviserar 
produktionen.
 
Välkommen till IBC’s värld av lösningar – inget är för stort eller för litet för oss!



Spridare
- Används där hög lyfthöjd tillåts och ger en god balans.
- Spridare levereras komplett med tvåpartigt lyftredskap upptill.
- Vid önskemål kan oket även förses komplett med lyftredskap   
 såsom stållina, kätting eller syntet nertill.

triangelok
- Används där hög lyfthöjd tillåts och där lasten har 
  tre lyftpunkter.
- Oket ger en god balans och används bl a till lyft av detaljer.
- Oket levereras komplett med trepartigt lyftredskap upptill.
- Vid önskemål kan oket även förses komplett 
  med lyftredskap såsom stållina, kätting eller syntet nertill.

lyftok StandaRd
För allmänna lyft är ofta ett ok att föredra. Lasten kopplas på ett korrekt sätt och lyftet blir kontrollerat. IBC har en rad grundutföranden som utgångspunkt vid framtagning av en 
oklösning. Ok med låg lyfthöjd, spridare, samlyftok och ramok är några exempel på ok som vi levererar.

Ramok
- Används där hög lyfthöjd tillåts och där lasten har 
  fyra lyftpunkter.
- Oket ger en god balans och används bl a till lyft av 
  båtar och baracker.
- Oket levereras komplett med fyrpartigt lyftredskap upptill.
- Vid önskemål kan oket även förses komplett 
  med lyftredskap såsom stållina, kätting eller syntet nertill.

2-punkts lyft 3-punkts lyft 4-punkts lyft

t-ok
- Används där lyfthöjden är begränsad.
- Krankroken fästs direkt i oket.
- Kan förses med fler lyftpunkter alternativt ställbara.
- Vid önskemål kan oket även förses komplett 
  med lyftredskap såsom stållina, kätting eller syntet nertill.

H-ok 
- Används vid begränsad lyfthöjd där lasten har  
  fyra lyftpunkter.
- Krankroken fästs direkt i oket.
- Kan förses med fler lyftpunkter alternativt ställbara.
- Vid önskemål kan oket även förses komplett 
  med lyftredskap såsom stållina, kätting eller syntet nertill.

lyftok
- Används där lyfthöjden är begränsad.
- Krankroken fästs direkt i oket.
- Kan förses med fler lyftpunkter alternativt ställbara.
- Vid önskemål kan oket även förses komplett
  med lyftredskap såsom stållina, kätting eller syntet nertill.







lyftVeRktyG
Med erfarenhet från olika branscher och specifik hantering kan vi föreslå skräddarsydda lösningar för speciella lyftsituationer. Våra lyftlösningar kan förses med vakuum-, 
hydraulik-, pneumatik- eller elfunktioner. I vår produktbank finns utrustning för lyft av glasskivor, storsäckar, container, virkespaket, trummor, elskåp, dörrar, fordonsdetaljer mm.

C-krok
IBC har olika lösningar för optimal hantering av runda gods.

lyftvagga
En lyftvagga är ett utmärkt sätt att hantera platta gods. 

lyfthandske
Då inte standardhjälpmedel finns att tillgå, tar IBC fram lösningar 
för hantering av tunna gods.

truckhantering
För att utöka användningsområdena för truck erbjuder vi olika 
typer av truckverktyg. 

Sax
En sax kan vara lösningen på lyftproblem där smidig hantering av 
olika ämnen krävs.  Kan förses med varannangångsmekanism.

Storsäcksok 
Plåtkonstruktion med krokar utformade för säker hantering. 
Finns i både standard- och specialutförande.          



Pneumatiskt lyftverktyg
Där mekanisk gripfunktion inte kan tillämpas eller kopplings-
punkter saknas, tar vi fram speciallösningar med exempelvis 
pneumatik eller magneter.

Specialok
För att undvika byte mellan olika standardok tar IBC fram skräd-
darsydda lösningar för rationell hantering av laster med olika 
kopplingspunkter.

Multifunktionsok
Vid krävande hantering tar vi fram lösningar med avancerade funk-
tioner som styrs med hjälp av hydraulik, pneumatik och el.

Vakuumok
Vi erbjuder flera typer av vakuumok för olika miljöer och vi har ett 
stort standardutbud. Verktygen är lämpliga för bl a skivmaterial, 
plåt och glas.

PG Gripper
Enastående sugegenskaper gör den till ett utmärkt komplement 
till de traditionella sugkopparna. Den hanterar material mycket 
skonsamt, med låg energiförbrukning och hanterar enkelt 
ojämna ytor och genomsläppliga material som kartonglådor, 
träskivor, plåt mm.

Momentupptagande lyftare
Hanterar rullar, plåt, skivmaterial mm. Fördelar med lyftaren är 
att den klarar stora laster och höga moment. En kompakt lös-
ning för trånga utrymmen! Ett exempel på momentupptagande 
lyftare är den egenutvecklade PD Lyftaren.
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