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Lösningar för alla lyft! 
 
IBC är experter inom lyftutrustning. Våra ledord är ergonomi, säkerhet 
och innovativa lyftlösningar. Våra konstruktörer  
använder den senaste CAD-teknologin och ritar allt i 3D.  
Vi verifierar beräkningar med FEM-analys.  
 
Arbetskorg för truck 
 
Med arbetskorg för truck kan man enkelt och säkert komma åt att 
reparera eller installera på svåråtkomliga ställen.  
Vi har fyra standardtyper av arbetskorgar för personlyft men vi kan 
även skräddarsy korgar efter era önskemål. En rad olika tillbehör 
finns att tillgå. 
Arbetskorgens baksida har nätgaller och golv av sträckmetall vilket 
ger en god genomsikt och halksäkert.  
För lägsta insteg så är hela grinden uppfällbar och självlåsande. 
Arbetskorgarna är tillverkade enligt Svensk standard SS3628 och 
FEM standard 4.006 samt enligt reglerna i Arbetsmiljöverkets 
föreskrift AFS 2006:7 
Följande regler som måste uppfyllas för att arbetskorg med truck ska 
få användas: 
* Truckens lyftförmåga (till den höjd som arbetskorgen ska lyftas) 
skall vara minst fyra gånger arbetskorgens totalvikt (se tabell). 
* Truckens spårvidd (centrum på hjulen) ska vara bredare än 
arbetskorgens bredd (se tabell). 
* Arbetskorgen ska besiktas tillsammans med trucken av ett 
ackrediterat besiktningsföretag. 
För mer information se Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:7. 
OBS! före beställning: 
Kontrollera noggrant att arbetskorgen är godkänd att använda för 
tänkta truckar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Artikel- 

nummer 

 

Antal 

personer 

Tillåten last 

inkl. person 

Egen- 

vikt Totalvikt         

Truckkrav min. 

lyftkapacitet 

Truckkrav min. 

spårvidd 

TK061 1 175 kg 75 kg 250 kg 1000kg vid 600mm 650 mm 

TK101 1 160 kg 90 kg 250 kg 1000kg vid 600mm 800 mm 

TK102 2 260 kg 90 kg 350 kg 1400kg vid 600mm 800 mm 

TK132 2 390 kg 110 kg 500 kg 2000kg vid 600mm 1100 mm 
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Typ 
Antal 

personer 

Byggmått mm. Mått gaffelunderrede mm. 

   
Bredd Längd Höjd a b c d 

   
TK061 1 650 900 1890 140 230 600 75 

   
TK101 1 800 1200 1890 140 230 600 75 

   
TK102 2 800 1200 1890 140 230 600 75 

   
TK132 2 1100 1200 1890 540 230 1000 75 

   

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

        

Tillbehör ARBETSKORGAR 

TKSB 

Stödben, höjd +120mm inkl. kedja med karbinhake. 
Används när arbetskorgen t.ex. ska hanteras med 
stödbenstruck och kedjan är till för fastsättning av  
korg på stödbenstruck. 
OBS! tillbehör endast för arbetskorg Typ: A6 och A10. 

TKN150 Hjulsats nylon D150mm, höjd +190mm. 

TKP150 Hjulsats polyuretan D150mm, höjd +190mm. 

TKLS Lysrörsställ 180x180mm. 

TKVL Verktygslåda (mått enl. övk.). 

  Materialkorg. 

  Färg annan kulör än standard blå (uppge RAL kulör). 

  
Omtypning av arbetskorg vid t.ex. annan lastkapacitet, 
lyftkapacitet, etc. (ny typskylt och bruksanvisning). 

  

Omtypning av arbetskorg vid t.ex. annan lastkapacitet, 
lyftkapacitet, etc. (ny typskylt och bruksanvisning). 
Special och övriga tillbehör. 
Kundanpassad tillverkning är vår specialitet ! 

  
Omtypning av arbetskorg vid t.ex. annan lastkapacitet, 
lyftkapacitet, etc. (ny typskylt och bruksanvisning). 
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