
Kom nemt omkring på byggepladsen med 
OMME LARVEFODSLIFTE
Bygget til beskidt arbejde
OMME larvefodslift er perfekt match, når du skal 
arbejde i højden på byggepladser.

OMME’s larvebånd er designet til at arbejde i blødt 
terræn. Larvebåndet sørger for optimal vægtfordeling, 
så liften kan bruges på sarte overflader som fortove 
og græsplæner. 

Robust bygget med god afskærmning
OMME larvefodslifte er konstrueret til at modstå hårdt 
brug. Nøgleområder er forstærket og de sårbare dele 
beskyttet.

Perfekt til jobbet

√ Alle bærende dele er fremstillet af stål

√ Intuitiv betjening

√ Fedt-fri teleskop bomme i stål

Se liften i brug!

Liftens udlæg gør det muligt at placere liften i én 
position og nå hele gavlen. Hurtig opsætning og nem 
navigation gør det nemt at få arbejdet gjort.

En lækker detalje er de fedtfri bomsektioner, som 
minimerer opbygningen af savsmuld og snavs mellem 
sektionerne. Perfekt til arbejde 
på en byggeplads, da det øger 
liftens pålidelighed og reducerer 
vedligeholdelsen.

Støttebenene kan sættes op på skråninger på op til 
40 % hældning, hvilket gør den ideel til arbejde på 
ujævnt terræn. 

Dette er en stor fordel, da du får en sikker platform at 
udøre dit arbejde fra, sammenlignet med selvkørende 
bomme og sakselifte, som er uegnede til at arbejde 
på grund af stejle stigninger.

“Liften er super nem at bruge og lige til at gå til. Den har en god rækkevidde, vi kan køre den 
helt ud uden den brokker sig.”

Til et boligbyggeri i Filskov, lejede Junge Byg en 
OMME larvefodslift. Liften gav dem nem og bekvem 
adgang til at montere gavlbeklædningen. 

“Vi valgte denne lift, fordi den er nem at styre og køre rundt 
på en byggeplads,” siger Nicolai Jensen, Tømrer, Junge 
Byg. “Uden larvebåndene ville det være umuligt at    navigere i 

dette terræn,” siger Nicolai.

Nicolai Jensen, Tømrer,  Junge Byg 

Da Junge Byg skulle beslutte, hvilken lift der var 
den rigtige til jobbet, var det vigtigt, at den havde 
larvebånd.

https://www.ommelift.dk/lifte/larvefodslifte
https://www.ommelift.dk/lifte/larvefodslifte
https://youtu.be/F1a_DV9NuP4

