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Miniserien 

Omme’s miniserie med arbetshöjd mellan 10,5 till 
14,6 meter är lättflyttade maskiner för snabba, korta 
arbetsinsatser. Liftarna finns med 230V nätdrift eller 
batteridrift. I miniserien ingår tre modeller:

1050 E•	
Mini 12 •	
Mini 15 •	

Liftarna är mycket lämpliga för bla.
Fasadjobb•	
Måleri•	
Trädklippning•	
Elarbeten m.m.•	

Släpvagnsliftar
Miniserien

Omme är idag en av Europas ledande 
tillverkare av släpvagnsliftar och är mark-
nadsledande i många länder. 

Modellprogrammet som sträcker sig från 10 
meter upp till hela 30 meters arbetshöjd och 
ger stor valfrihet med både vikarms- och tele-
skopliftar, larvbandsliftar samt billiftar.

Ommeliften är en robust och välkonstruerad 
kvalitetslift av högsta klass med maximal 
säkerhet och ekonomi. 

Ommeliften har en oslagbar totalekonomi 
där driftsäkerhet och tillförlitlighet utgör den 
viktigaste faktorn. Därtill finns ett kompro-
misslöst säkerhetstänkande som grund vid allt 
konstruktionsarbete.    

Standard utrustning
Liftarna levereras som standard med hydrauliska stödben, verktygshylla och 230 V uttag i korgen samt att Mini 
12 och Mini 15 är utrustande med rörlig jibarm. Alla liftar har även 2-stegs  hastighet som ger lugna och exakta 
rörelser. 
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Omme 1050EZ

Omme Mini 12

Omme Mini 15

Liftarna har överskådliga manöverboxar 
i korgen och markplan. Båda boxarna är 
utrustade med nödstopp.

Försäljning • Service • Reservdelar • Support • Utbildning • Finansiering
Liftbolaget AB är specialiserade på försäljning och service av liftar och har över 30 års erfarenhet i branschen. Vi kan idag tillsammans med 
våra leverantörer erbjuda ett komplett program för de flesta typer av höjdjobb. Vi har kontor och serviceverkstäder i Gävle, Falkenberg och 

Stockholm, samt servicebussar och servicepartners runt om i Sverige. Liftbolaget AB ingår i norska Malthusgruppen.

* Kan levereras med en bredare korg storlek 0,85 x 0,7 x 1,1 m

Stor men liten och lätt - den låga totalvikten gör att liften kan transporteras 
av skåp- och personbilar.

Kompakt - men stor räckvidd. Mini 
12 har som standard justerbar hjulaxel, 
vilket innebär att transportbredden kan 
reduceras från 1.50 m till 
endast 0.99 m.
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Med hydraulisk framdrivning kan liften 
mmed egen kraft flyttas runt på arbets-
platsen. 


