
 

Dendro DSS2 
För lyft av stapeltruckar & stödbenstruckar 
Sluta böja, börja höja! 

För att serva en staplare är det nu inte längre nödvändigt att sitta i en låg obekväm 
arbetsställning eller att hissa upp den en med saxlyft som varken ger full stabilitet eller fri 
åtkomst till alla sidor. 

Enkelt lyfta en staplare  
Dendros DSS2 lyft är specialutvecklad för att säkert, snabbt och enkelt kunna lyfta en staplare 

för enklare åtkomst av motor, batterier, bromsar och hjulupphängning. Lyften har tagits fram 
tillsammans med några av världens ledande truckleverantörer, vilket säkerställer att den uppfyller 

alla de krav som ställs för trygg och effektiv service av staplare och stödbenstruckar. 

 

Smidig och flexibel 
Genom att köra in stapeltruckens stödben och gafflar, fästa dem med spännskruven går det på någon 

minut att lyfta upp trucken till valfri bekväm arbetshöjd. Med en enkel knapptryckning anpassas sedan 
höjden löpande till rätt nivå för varje arbetsuppgift.  

Lyften passar till de flesta typer av staplare med vikt upp till 2 500 kg. 

Lättanvänd för en bekväm arbetsställning 
Lyften ger snabbt och effektivt en bekväm ergonomisk arbetsställning för arbete med den upplyfta 

trucken. Genom att tre sidor är fria går det lätt att komma åt alla delar på trucken. Det finns helt enkelt 
ingen anledning längre att utsätta kroppen för obekväma och slitsamma arbetsställningar. Lyften är även 

utrustad med en praktisk hylla för verktyg och reservdelar.  

Lyften med lång livslängd för många säkra lyft 
Dendro Lift är ett svenskt företag som sedan 1970-talet tillverkar tillförlitliga och robusta lyftbockar 
för tunga fordon. Våra lyftar använder sig av välbeprövad skruv och mutterteknik, vilket ger lång 

livslängd kombinerat med mycket hög säkerhet till rätt pris. 

Användningsområden 
• Truckverkstäder 

• Logistikcenter 

• Lager 
• Industri 

Kompletterande produkter 
• Specialutvecklade trucklyftar för 

motviktstruckar 
• Kundanpassade pallbockar för 3-50 

ton/st. 

• Kundanpassade lyftanordningar 
 



 

Dendro Lift AB Tel:  026-45 73 450 Org.nr: 559120-6338 
Box 3055 www.dendrolift.com Bankgiro: 5978-0460 
750 03 Uppsala info@dendrolift.com 
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Enkel att installera 
Lyften är mycket enkel att installera då den står fritt på golvet utan krav på andra fastsättningar. Det 
enda som krävs är ett 16A trefasuttag. Lyften är även lätt att förflytta med en motvikstruck. 

Säkerheten främst 
Säkerhet och pålitlighet har varit fokus vid utvecklingen av Dendro DSS2 därför är lyften utrustade med 
följande säkerhetsutrustning:  

• Självhämmande lyftmutterpaket - lyftmuttern kan ej skruvas ner av sig själv. 

• Bromsmotorer - förhindrar sänkning av lasten = dubbel säkerhet. 

• Lättåtkomligt nödstopp på manöverpanelen. 

• Gränslägesfunktion för mutterslitage - skyddar vid för stort mutterslitage. 

• Gränslägesfunktion för kontroll av att hinder inte finns under när lyften går ner. 

• Gränslägesfunktion både för max och min höjd. 

Den självhämmande trapetsgängade skruven gör att det inte krävs någon extra säkring innan man 
kan börja arbeta med den upplyfta trucken. 

Lyften är CE-märkt enligt internationell standard SS-EN 2010:1493 för fordonslyftar. 

Service och underhåll 
Tack vare den robusta välbeprövade konstruktionen, samt inbyggda automatsmörjningen, kräver 
lyften ett minimalt underhåll. Dendros välutvecklade serviceorganisation och långsiktiga 

reservdelsförsörjning säkerställer problemfri användning under mycket lång tid. 

Tekniska data 
Lyftkapacitet 2 500 kg 

Max lyfthöjd 1 500 mm 

Totalhöjd 2 589 mm 

Dimension (B x L) 1 221 x 1 600 mm 

Totalvikt 700 kg 

Lyft/sänkhastighet 1 200 mm/min 

Effekt 2,2 kW 
3 x 400 V. 

Drivning Konisk cylindrisk snäckväxelmotor 
med broms 

Lyftskruv Trapetsgängad skruv med lyft & 
säkerhetsmutter skyddad av 
gummidamask 

Säkerhet Självhämning, bromsmotor & 
nödstopp 

 

 

  
Svensktillverkad Dendro Lift DSS2 


