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O HOVMAND 

Podnośnik ze stali nierdzewnej do stoso-
wania w wymagających warunkach (IP 66)

Podnośnik z platformą i wbudowaną wagą

Kilka wysokości masztów i wiele 
różnych typów podwozi

Obsługa i montaż kół

( KLIENCI )
Nasz sprzęt, mobilne zasilane bateriami 
urządzenia podnoszące – my nazywamy je 
podnośnikami – jest dostarczany do wielu 
różnych branż głównie: farmaceutycznej, 
spożywczej, zakładów produkcyjnych, sprzedaży 
detalicznej, usług i dystrybucji.

( PRODUKT )
Hovmand dostarcza sprzęt do podnoszenia 
i transportu skrzynek, beczek, rolek, a także 
innych przedmiotów.

( KORZYŚCI )
Dzięki naszemu sprzętowi możesz podnosić 
i przenosić więcej, możesz optymalizować 
procesy pracy i eliminować niewłaściwe 
podnoszenie i przenoszenie.

( WARTOŚĆ )
Korzystając z podnośników Hovmand, uspraw-
niasz obsługę towarów i zwiększasz wydajność. 
Ponadto poprawiasz  życie zawodowe i 
satysfakcję z pracy swoich pracowników.

"Dzięki zastosowaniu podnośników Hovmand 
w naszym zakładzie, udało nam się usunąć  
suwnice bramowe, a tym samym zwiększyć 
elastyczność, wydajność i bezpieczeństwo."

Do najwyższej klasy urządzeń produkowanych przez HOVMAND w Danii, na rynku polskim BOSKY dodaje profesjonalną obsługę klienta:

• doradztwo i wspólna analiza potrzeb
• terminowe dostawy 
• pełna, profesjonalna dokumentacja
• wsparcie techniczne i logistyczne od montażu po sprzedaż oryginalnych części zamiennych 
• gwarancyjny i pogwarancyjny, szybki i autoryzowany serwis techniczny 

„Zarówno nasi dedykowani Doradcy jak i nasz wyspecjalizowany back office w codziennej pracy 
kierują się zadowoleniem naszych klientów, szczególnie z naszej obsługi posprzedażowej!”

www.bosky.pl - BOSKY.pl Sp. z o.o. sp.k. - Tel. 41 335 63 13 - Mail: hovmand@bosky.pl



Za pomocą odpowiedniego sprzętu można 
podnosić i obsługiwać prawie każdy rodzaj 
rolek: duże i małe, krótkie i długie.

FUNKCJONALNOŚĆ 
Zapewniamy szeroki zakres wyposażenia: 
od prostej obsługi rolek za pomocą trzpienia 
czy V-bloku po bardziej wyspecjalizowane 
narzędzia, które chwytają rolkę w jej 
rdzeniu i obracają ją. Ponadto dysponujemy 
również urządzeniami, które chwytają rolkę 
z zewnątrz i obracają dookoła, ręcznie lub 
elektrycznie.

MOŻLIWOŚCI 
Dzięki podnośnikom Hovmand można 
używać większych rolek, podnosić rolkę z 
palety i zakładać ją bezpośrednio na maszynę 
pakującą, wykonywać pracę samemu, 
umieszczać rolki na różnych wysokościach 
bez dodatkowego wyposażenia czy pomocy. 
Dostawa rolek może się odbywać 
w wyższym stosie, a zabranie ich z palety 
stanie się prostsze.

WYDAJNOŚĆ 
Używając większych rolek zmniejszasz liczbę 
niezbędnych zmian rolki. Oszczędzasz czas, 
jeden człowiek może wykonać zadanie i 
ograniczasz czas przestoju maszyny. Bardziej 
efektywnie wykorzystujesz dostępne miejsce 
do przechowywania, ponieważ rolki można 
układać wyżej – większa rolka to niższa cena 
folii.

Podnośnik z manualnym manipulatorem rolek

Podnośnik z trzpieniem i V-blokiem

Kompaktowy podnośnik z V-blokiem

Podnośnik ze stali nierdzewnej z 
elektrycznym manipulatorem rolek

"Ponad dwukrotnie zwiększyliśmy czas między 
wymaganą zmianą szpuli – z 20 do 42 minut, co 
odpowiada redukcji zmian z 69 do 33 w ciągu trzech 
zmian roboczych."

Widelec do długich i ciężkich rolek

Podczas pakowania, przenoszenia, 
przechowywania i transportu towarów 
używane są często pudła. W szczególności 
plastikowe pojemniki i skrzynie stały się 
dziś ważną częścią wielu systemów
logistycznych.

FUNKCJONALNOŚĆ 
Podnośnik jest dobrym rozwiązaniem, gdy 
trzeba pakować, przenosić, przechowywać 
i dystrybuować. Dostarczamy podnośniki 
wyposażone w platformy, widelce, jak 
również sprzęt i chwytaki, które mogą 
obracać i przechylać skrzynie. 

MOŻLIWOŚCI 
Możesz podnosić ciężkie skrzynie i więcej 
skrzynek jednocześnie. Masz możliwość 
ułożenia pudeł wyżej, aby lepiej wykorzystać 
wysokość swojego magazynu lub urządzenia 
transportowego a także  górnych  półek. 
Możesz obrócić i przechylić pudełka, aby 
ułatwić opróżnianie. Podnośniki Hovmand 
służą również do przenoszenia ciężkich skrzyń 
bezpośrednio z jednego miejsca na drugie bez 
tymczasowego składowania na palecie.

WYDAJNOŚĆ 
Dzięki zastosowaniu podnośnika 
poprawiasz przepływ procesów pracy i 
oszczędzasz czas. Możesz także przenosić i 
transportować wyższe stosy, oszczędzając 
zarówno miejsce, jak i koszty dystrybucji.

"Lepiej wykorzystujemy ładowność naszych 
ciężarówek. Oszczędzamy 20% na dystrybucji 
jednocześnie redukując czas załadunku i rozładunku 
o kolejne 20%."

Skrzynki do ustawiania w stos

Podnoszenie stosu skrzynek

Podnoszenie i obracanie skrzyni

Polietylenowa platforma z rolkami 
dla łatwej obsługi

Podwozie centralne i przyciski w uchwycie

"Dzisiaj wyjmujemy pojemnik  z maszyny procesowej, 
transportujemy, podnosimy i opróżniamy zawartość 
bezpośrednio do leja na wysokości 2 metrów. 
Zanim używaliśmy podnośnika zabieraliśmy 
pojemnik z maszyny, stawialiśmy na palecie, następnie 
podnosiliśmy go przy pomocy platformy z windą i 
dopiero wygarnialiśmy łopatą zawartość do leja."

Wiele surowców jest pakowanych, 
przechowywanych i dystrybuowanych 
w beczkach, pojemnikach i puszkach. 
Podobnie istnieje wiele procesów 
produkcyjnych, w których beczki, kadzie, 
pojemniki, czajniki i garnki muszą być 
podnoszone i opróżniane.

FUNKCJONALNOŚĆ 
Podnośniki Hovmand mogą chwytać, 
podnosić i przechylać prawie każdy rodzaj 
pojemnika, np. beczkę, garnek, czajnik 
lub kadź. Można je zabrać z podłogi i 
podnieść. Chwytaki mogą być zaprojek-
towane w taki sposób, aby można było 
przenosić jednostki o różnych i najtrud-
niejszych kształtach, a także materiały 
wykonane ze stali, plastiku lub kartonu.

MOŻLIWOŚCI
Za pomocą podnośników możesz podnosić 
przedmioty nie tylko ciężkie, ale także 
o niestandardowych kształtach, zarówno 
gorące jak i zimne pojemniki, bez potr-
zeby dodatkowej pomocy. Przy użyciu 
tego samego sprzętu możesz obsługiwać 
różne przedmioty o różnych rozmiarach, 
można uprościć i usprawnić napełnianie i 
podnosić jeszcze wyżej.

WYDAJNOŚĆ 
Przy pomocy podnośnika możesz chwycić 
pojemnik, przenieść go, podnieść, obrócić, 
przechylić i opróżnić w jednej operacji 
zamiast najpierw przesunąć pojemnik,  
potem unieść i w końcu przechylić. 
Oszczędza to czas i zmniejsza kosztowne 
inwestycje w inny sprzęt.

Przechylanie miski w przemyśle spożywczym

Elektryczny obrót

Elektryczne chwytanie i obracanie 360°

Zdalne sterowanie

ROLKI

BECZKI

SKRZYNKI


