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GIV SIKKERHEDEN  

ET LØFT MED PF 



Et stabilt løft er et sikkert løft.
Derfor introducerer CRH Concrete nu PF - en finger til løft af europaller. Den giver mulighed for sikkert 

og stabilt at hejse almindelige europaller – uden risiko for medarbejdere og materiel. Med PF er det let 

at hejse paller med kran. Monteringen sker hurtigt med de to fingre ind igennem palllen, og systemet 

er let at lære og let at bruge.

Fremover er det slut med at bruge stropper til at hejse paller. Ved hejs med stroppe, kan pallerammen 

løfte sig, og bunden af pallen kan blive ødelagt med deraf følgende mulighed for at godset tabes fra 

pallen.

Med PF undgår du denne potentielt meget farlige situation. Du øger sikkerheden markant – enkelt og 

effektivt.

Du kan læse mere om og bestille din nye PF på crhconcrete.dk 

SIKKERHED 
– ved hejs af europaller
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Ovenstående billede viser hvor farligt et palleløft med stopper kan være.



SIKKERHED 
– ved hejs af europaller
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2  oIt repe seque consequati ommosandam rerspe nonsecte voluptatet laceprat verrora  

tusdanima eturerspic totat.

Ét løft - én person
PF håndteres med kran.

Den skrå afskårne ende gør det nemt at  

føre fingrene ind i pallens løftelommer.  

De påsvejsede bøjler sikrer, at løftepunk- 

terne er optimale - uden ekstra justering.

Det hele håndteres nemt og sikkert af  

en person.

Du kan læse mere om og bestille din nye  

PF på crhconcrete.dk. 



 
Det kan være besværligt at få strop-
perne skubbet igennem pallen.1

 
Der skal helst være to mand for at 
sikre, at stropperne sidder korrekt.2

 

 
Du risikerer, at byrden hænger 
skævt, hvis stropperne ikke justeres 
korrekt.
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Ved brug af stropper risikerer du, at 
pallen bliver ustabil, og godset kan 
falde ud.
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LØFT MED STROPPER  
- besværlige og farlige løft
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LØFT MED PF  
- lette og sikre løft

PF er en enkel løsning på et tungt problem  
– og så er den let at bruge.
Det kræver blot nogle få minutters instruktion at bruge den korrekt. Samtidig øger du sikkerheden i 

hvert løft, fordi pallerne og stropperne ikke går i stykker, så lasten bliver tabt. 

PF kræver ingen særlig vedligeholdelse. Du kan opbevare den lige der, hvor det passer bedst – også 

udendørs. Så er den altid lige i nærheden, når dine materialer og din sikkerhed skal have et løft.
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PF kræver kun en kort oplæring 
og stort set ingen vedligeholdelse.
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BRUGER- 
VEJLEDNING
På vores hjemmeside www.crhconcrete.dk/pf  

kan du hente vores brugervejledning.

Vi tager din sikkerhed alvorligt  

– og vi hjælper gerne med at give den et løft eller to.  

Skynd dig ind og hent brugervejledningen.

CE-MÆRKNING  

 

PF
Det sikre hejs af paller.

 

Brugervejledning 

PF 16-0015- ver.5

Worldwide Patent Pending



LET AT BESTILLE
FIND BESTILLINGSFORMULAR  
Klik ind på www.crhconcrete.dk/pf og udfyld bestillingsformularen. 

Skal vi kontakte dig?  
Så skriv til pf@crhconcrete.dk

Vi leverer hurtigt og overalt i Danmark


