
OPTIMA
– een juiste investering
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HYMO Optima heftafels nemen een niet weg te 

denken plaats in het oplossen van hefen til problemen 

in alle bedrijfstakken. HYMO Optima heftafels maken 

het manueel handelen en/of bewerken van producten 

eenvoudiger, sneller en veiliger op een ergonomisch 

verantwoorde manier.

HYMO Optima heftafels vergemakkelijken de afhande-

ling van verpakte en onverpakte goederen op een ergo-

nomisch verantwoorde manier, tevens een reducering 

van de fysieke inspanningen voor het personeel.

Hymo Optima serie –
Een complete lijn heftafels voor een 
efficiënte en ergonomisch verantwoorde
goederenstroom beheersing. 
Draagvermogen tot 2000 kg.

Hymo Optima producten worden geproduceerd in 

overeenstemming met de machinerichtlijnen EN 1570 

en zijn uiteraard voorzien van CE-markering. De 

pompunits zijn ontworpen volgens EN 982 en het 

elektrische systeem volgens EN 60204. De motor wordt 

geleverd volgens beschermingsklasse IP55, terwijl het 

stuurstroomcircuit en andere elektrische componenten 

voldoen aan klasse IP 65. Wijzigingen van de 

schakelkasten en electrische compo-

nenten zijn mogelijk en op 

aanvraag

Pallettisering

Hymo MXE elimineert 

het hoogte verschil 

tussen rollenbaan en 

vloerniveau.

Positionering

Hymo AX basismodellen 

voor efficiënt en ergono-

misch verantwoord 

werken

Gereedschap verwisselen

Hymo TX voor het 

soepeler, efficiënter en 

veiliger verwisselen van 

gereedschap.

Hefwagens

Hymo TX is een gecom-

bineerde transportwagen, 

hoogte verstelbare 

werkbank, verder een 

ideale montage, inpak, 

of inspectiewerkplaats.
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Hoogte overbruggen

Hymo AX elimineert 

hoogte verschillen tussen 

verschillende vloer niveaus

Niveau verschillen 

overbruggen palletisering

Hymo MXR uitgevoerd 

met een oprit voor het 

overbruggen van hoogte 

verschillen t.b.v. het stapelen 

en ontstapelen van pallets

Productie hulpmiddel 

Hymo AX zorgt voor een 

verantwoord ergonomisch 

klimaat op de productievloer.

Verschillende hoogte-

verschillen aanbrengen in 

een transportsysteem

Hymo AX overbrugt hoogte-

verschillen in productie en 

logistieke systemen.

HYMO AB
HYMO heeft zich ruim gespecialiseerd in de ontwikke-

ling en productie van heftafels. De meer dan 50-jarige 

praktijk ervaring heeft geleid tot een kwaliteitsproduct.

In Nederland ruim 30 jaar vertegenwoordigt en een 

begrip op het gebied van heftafels. Vandaag de dag is 

HYMO AB marktleider in Europa op het gebied van de 

productie van heftafels. Het hoofdkantoor en productie 

zijn gevestigd in Åby, Zweden. Dochter ondernemingen 

in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ver-

delers en agenten in Europa, Rusland, Australië, Hong 

Kong en Singapore.

Wij van HYMO Nederland B.V. vertrouwen erop dat deze 

brochure genoeg informatie geeft voor het kiezen van 

de juiste heftafel. Bij het niet kunnen toepassen van een 

standaard heftafel, neemt u alstublieft contact met ons 

op. Voor klant specifieke uitvoeringen, volgens individuele 

specificaties op maat en indien nodig, special ontworpen 

heftafels, bent u bij HYMO aan het juiste adres.

De HYMO Optima heftafel serie bestaat uit de 
volgende modellen:

• laagbouw MXE en MXR pagina  4-5

• dubbelschaars horizontaal laagbouw MXT pagina  6-7

• laagbouw heftafel met rollenbaan UXM pagina  6-7

• laagbouw kantel heftafel MXV pagina  6-7

• standaard tables AX and AXX pagina  8-9

• “Economy” werktafels EAX pagina  8-9

• Mobiele heftafels TXC pagina  10

• Accessoires pagina  11

In deze omschrijving staan de basis modellen vermeld, hef-
tafels kunnen aangepast worden aan uw speciale behoeften 
en wensen, daarnaast hebben wij een uitgebreide optielijst.

Wij behouden het recht zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen door te voeren. 
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Hymo heftafel MXR
Hymo MXR heeft een maximale draagvermogen van 

2000 kg en een effectieve slag van 800 mm. De MXR kan 

door zijn geringe bouwhoogte op de grond geplaatst 

worden zodat er geen put nodig is, pallets kunnen er worden 

opgereden door er een oprijplaat (optie) aan te monteren.

Hymo heftafel MXE
De Hymo MXE heeft een maximale hefcapaciteit van 

2.000 kg en een effectieve slag van 800 mm. Het E-

vorm platform en de extreem lage bouwhoogte maakt 

deze heftafel uitermate geschikt voor het handelen van 

pallets. De drie poten van de E-vorm ondersteunen de 

pallet en maken het mogelijk dat een handpallettruck 

‘’in’’ de heftafel kan rijden om de pallet af te zetten of 

op te pakken. Een MX-E heftafel heeft geen kostbare 

putconstructie nodig en kan direct op de werkvloer 

geplaatst worden. Mede hierdoor is deze snel te 

verplaatsen indien nodig. 

Hymo heftafels MXR en MXE
Hymo MXE en MXR heftafels zijn uitermate geschikt voor 

productie- en opslagruimtes, waarbij bedienend personeel 

de goederen in de juiste positie en op de juiste hoogte kan 

brengen. Hymo MXE en MXR heftafels zorgen voor een 

goede en ergonomische werkplek. HYMO, een juiste 

investering. 
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Roest Vrij Staal RVS

Heftafels met SS op het einde zijn gemaakt van RVS. 

Hymo MXR heeft een separate hydraulische unit (LxBxH) 536x260x440 mm.

In de technische beschrijving zijn de basisgegevens gezet. 
Productie van klant specifieke heftafels is mogelijk.

Hymo heftafel MXE Enkel scharenstel

Hymo heftafel MXR Enkel scharenstel

Roest Vrij Staal RVS

Heftafels met SS op het einde zijn gemaakt van RVS 

Hymo MXE heeft een separate hydraulische unit (LxBxH) 536x260x440 mm

In de technische beschrijving zijn de basisgegevens gezet. 
Productie van klant specifieke heftafels is mogelijk.

TYPE  
DRAAGVERMOGEN, Kg  1000 1000 1000 2000 2000 

EFFECTIEVE SLAG, mm 800 800 800 800 800 

BOUWHOOGTE, mm 80 80 80 100 100 

PLATFORM LENGTE, mm 1350 1350 1350 1400 1400 

PLATFORM BREEDTE, mm 600 800 1050 800 1200 

HEFTIJD, sec 19 19 19 30 30 

MOTOR POWER, kW 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

GEWICHT, kg 185 200 220 265 305  

TYPE  
DRAAGVERMOGEN, Kg  500 500 500 800 800 800 

EFFECTIEVE SLAG, mm 800 800 800 800 800 800 

BOUWHOOGTE, mm 80 80 80 80 80 80

PLATFORM LENGTE, mm 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

PLATFORM BREEDTE, mm 600 800 1050 600 800 1050 

HEFTIJD, sec 19 19 19 19 19 19 

MOTOR POWER, kW 0,48 0,48 0,48 0,72 0,72 0,72 

GEWICHT, kg 175 190 210 185 200 220  

Hydraulische unit MX/MXE

Lengte 706 mm

Breedte 265 mm

Hoogte 300 mm

TYPE  
DRAAGVERMOGEN, Kg  500 800 1000 2000 

EFFECTIEVE SLAG, mm 800 800 800 800 

BOUWHOOGTE, mm 80 80 80 80 

PLATFORM LENGTE, mm 1350 1350 1350 1400 

PLATFORM BREEDTE, mm 1050 1050 1050 1200 

HEFTIJD, sec 19 19 19 19 

MOTOR POWER, kW 0,48 0,72 0,72 0,72 

GEWICHT, kg 190 200 200 300  
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Hymo heftafel UXM
Hymo UXM heeft een hefcapaciteit tot 1.600 kg, en een 

effectieve slag van 800 mm. Hymo UXM heeft 2 apart 

aangedreven rollerbanen geintergreerd op het platform.

Hymo UXM is bedoeld voor het behandelen van pallets 

in een opslagruimte. Alle Hymo UXM heftafels hebben 

de afmeting van een standaard pallet 800 x 1200 mm.

De Hymo UXM16-8/10 kan ook gebruikt worden voor 

pallets van 1000 x 1200 mm. Inladen en uitladen van 

HYMO heftafel MXT
HYMO MXT heeft een hefcapaciteit tot 3000 kg. en een 

effectieve hefhoogte van 800 mm. HYMO MXT heeft 

een extra lang platform die omhoog word gebracht door 

2 horizontaal geplaatste schaarpakketten. HYMO MXT 

is ontworden voor het behandelen van lange goederen 

en materialen. HYMO MXT heeft een lage bouwhoogte 

en kan uitgerust worden met een oprijplaat, de 

heftafel kan direct op de grond worden gezet, 

maar kan ook in een put gemonteerd worden. 

HYMO MXT is ontworpen voor het behandelen 

van materialen in een productielijn of in opslag-

plaatsen. De operator kan altijd op een ergono-

mische houding werken. 

Tevens zijn de HYMO 

MXT heftafels scherp 

geprijsd, zodat het ook 

in economisch opzicht 

een interessante heftafel 

is. Hymo MXT heeft een 

separate hydraulische unit 

( LxBxH) 536x260x440 mm 

In de technische beschrij-

ving zijn de basisgegevens 

gezet. Productie van klant 

specifieke heftafels is 

mogelijk.

een rollerbaan of opslag systeem word een stuk makke-

lijker met de Hymo UXM, welke verplaatsbaar is door een 

handpallettruck. De Hymo UXM kan direct op de grond 

worden gezet, er is geen put nodig. Met inlegplaten is 

het mogelijk zelfs Chep- of gesloten pallets te kunnen 

beladen met behulp van een pallettruck. Productie van 

een klant specifiek model UXM heftafel is mogelijk.
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Hymo MXT heeft een separate motor unit.

In de technische beschrijving zijn de standaard gegevens gezet.
I de flesta fall kan långtgående användaranpassning levereras.

Hymo heftafel MXT Dubbel scharenstel horizontaal

TYPE  

DRAAGVERMOGEN, Kg   1200 1200 1200 1500 1500 1500 3000 3000 3000 

EFFECTIEVE SLAG, mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800

BOUWHOOGTE, mm 90 90 90 90 90 90 130 130 130

PLATFORM LENGTE, mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2800 2800 2800

PLATFORM BREEDTE, mm 650 850 1100 650 850 1100 900 1100 1300

HEFTIJD, sec 19 19 19 19 19 19 19 19 19

MOTOR POWER, kW  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

GEWICHT, kg 400 450 500 400 450 500 612 649 684

*)  bij hydraulische aandrijving 208 mm zonder motor.

**) hart op hart rollen 100 mm optioneel.

Heftafel UXM16-8 heeft een rechte verticale beweging. 
Zorgt ervoor dat de heftafel makkelijk kan worden ingezet bij 
transport- en logistieke systemen. 

Hymo UXM heeft een separate hydraulische unit. ( LxBxH) 536x260x440 mm.

In de technische beschrijving zijn de standaard gegevens gezet. 
Productie van een klant specifiek model UXM heftafel is mogelijk.

Hymo heftafel UXM Enkel scharenstel

TYPE  

DRAAGVERMOGEN, Kg   1600 1600 

EFFECTIEVE SLAG, mm 800 800

PALLET AFM, mm 800 X 1200 1000 X 1200

BOUWHOOGTE OVER DE ROLLEN, mm 85 85 

TOT. BOUWHOOGTE INCL. MOTOR, mm 440*) 440*) 

PALLET BREEDTE, mm 850 1050

TOTALE BREEDTE HET MOTOR, mm 1630 1830

BREEDTE TUSSEN ROLLERS, mm 600 600  

TOTALE LENGTE, mm 1530 1530  

ROL DIAMETER, mm 60 60

HART OP HART ROL, mm 200 **) 200 **)

TRANSPORT SNELHEID, m/min 12 12

MOTOR POWER ROLLERBAAN, kW        0,55 0,55 

HEFTIJD, sec 15 15

MOTOR GEGEVENS HEFTAFEL, kW 1,4 1,4 

GEWICHT, kg 580 610
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Hymo heftafel AX
HYMO AX heftafels zijn de meest aangevraagde en ge-

leverde heftafels uit het HYMO heftafel programma. Het 

in hoogte verstelbare platform brengt zware en omvang-

rijke lasten tot 2.000 kg op een comfortabele werkhoogte 

tegen zeer aantrekkelijke prijzen. De HYMO AX heftafels 

zijn zowel uit ergonomisch als puur economisch gezichts-

punt een juiste investering die in zeer korte tijd door 

verbeterde werkomstandigheden terugverdiend. 

De HYMO AX heftafels kunnen in een put worden ge-

monteerd worden, mobiel gemaakt worden door een 

verrijdbaar onderframe of een verhoogd basisframe voor 

een makkelijke verplaatsing naar andere locaties met 

behulp van een handpallettruck.

Hymo heftafel AXX
HYMO AXX is een standaard model met een liftcapa-

citeit van 400 kg en een effectieve slag van 800 mm. 

De HYMO AXX heeft een verticaal dubbel scharen pakket.

Hymo AXX is ideaal voor het werken met ‘half-size’ pallets 

(600x800mm).

Hymo heftafel EAX
HYMO EAX is beschikbaar met liftcapaciteiten van 1.000 

en 2.000 kg en een effectieve slag van 800 mm. HYMO 

EAX geschikt voor vele doeleinden, waarbij een ergo-

nomische werkhoogte belangrijk is. Deze heftafel is 

alleen als standaard model beschikbaar en niet ont-

worpen voor speciale aanpassingen, dit komt terug in 

de scherpe prijzen van de EAX modellen.
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Hymo heftafel AX Enkel scharenstel

TYPE  

DRAAGVERMOGEN, Kg   500 500 1000 1000 1000 

EFFECTIEVE SLAG, mm 800 800 800 800 800

GESLOTEN HOOGTE, mm 200 200 200 200 200

PLATFORM LENGTE, mm 1200 1200 1200 1200 1200

PLATFORM BREEDTE, mm 600 600 600 600 800

HEFTIJD, sec 19 32 19 32 19

MOTOR POWER, kW  0,72 0,55 0,72 0,55 0,72

GEWICHT, kg 160 160 160 160 170

TYPE  

DRAAGVERMOGEN, Kg   2000 2000 

EFFECTIEVE SLAG, mm 800 800 

GESLOTEN HOOGTE, mm 220 220 

PLATFORM LENGTE, mm 1350 1350 

PLATFORM BREEDTE, mm 800 800 

HEFTIJD, sec 25 25 

MOTOR POWER, kW  1,43 1,43 

GEWICHT, kg 200 210

Heftafels met een “T” aan het 

einde van het type zijn 3 fase 

motoren. Anders vermeld is het 

een 230 Volt 1 fase 0,55 kW motor. 

De ingebouwde pompunit 

vertegenwoordigt de beste en meest 

betrouwbare technologie op de markt. 

Heftafels met een “T” aan 

het einde van het type zijn 3 

fase motoren. Anders vermeld is 

het een 230 Volt 1 fase 0,55 kW 

motor. De ingebouwde pompunit 

vertegenwoordigt de beste en 

meest betrouwbare technologie 

op de markt. 

Hymo heftafel AXX Dubbel scharenstel vertikaal

TYPE  

DRAAGVERMOGEN, Kg  400 400 

EFFECTIEVE SLAG, mm 800 800 

GESLOTEN HOOGTE, mm 200 200 

PLATFORM LENGTE, mm 800 800 

PLATFORM BREEDTE, mm 600 600 

HEFTIJD, sec 19 32 

MOTOR POWER, kW  0,72 0,55 

GEWICHT, kg 120 120

Hymo heftafel EAX Enkel scharenstel

TYPE  

DRAAGVERMOGEN, Kg  1000 2000 

EFFECTIEVE SLAG, mm 800 800 

GESLOTEN HOOGTE, mm 200 220 

PLATFORM LENGTE, mm 1200 1350 

PLATFORM BREEDTE, mm 800 800 

HEFTIJD, sec 19 25 

MOTOR POWER, kW  0,72 1,43 

GEWICHT, kg 160 210
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De HYMO TXC hefwagen is een robuuste en zeer 

doeltreffend hulpmiddel voor het op werkhoogte 

brengen en verrijden van zware lasten.

Het is de meest ideale manier om producten op een 

ergonomisch verantwoorde werkhoogte te brengen 

voor montage, inpak – of inspectie werkzaamheden. 

Juist omdat de HYMO TXC hefwagen geen stroom 

nodig heeft, kan deze overal en op elke werkplek 

ingezet worden. 

Druk eenvoudig op het voetpedaal om het platform te 

heffen, en het andere pedaal om deze te laten zakken. 

HYMO TXC serie bestaat uit de volgende modellen: 

een hefcapaciteit van 150, 300, 350 en 500 kg. 

Hymo mobiele heftafel serie TXC

Hymo mobiele heftafel TXC    

TYPE  

DRAAGVERMOGEN, Kg  150 300 350 500 

EFFECTIEVE SLAG, mm 500 585 945 585 

PLATFORM LENGTE, mm 700 850 910 850 

PLATFORM BREEDTE, mm 450 500 500 500 

GESLOTEN HOOGTE, mm 220 295 355 295 

GREEPHOOGTE, mm 950 990 975 990 

GEWICHT, kg 45 77 105 81
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Oprijplaat 
Maakt het inladen/uitladen 
met een pallettruck makke-
lijker. Hierdoor is er geen 
put nodig.

Pallettruck platform
Maakt het makkelijk om 
met een pallettruck ‘in’ 
de MX-E heftafel te rijden. 

Transport klem  
Zorgt ervoor dat de hef-
tafel MX-E makkelijker te 
verplaatsen is d.m.v. een 
pallettruck, dit wanneer 
regelmatig de heftafel op 
een andere locatie ge-
bracht moet worden.

Draaiplateau’s
Verhoogt de bereikbaarheid. 
Wanneer een pallet met de 
hand beladen of word afge-
laden, kan de pallet worden 
gedraaid, zodat er op de 
meest comfortabele positie 
gewerkt kan worden.

Wielframe 
Maakt het makkelijk om de 
tafel te verplaatsen zonder 
lading.

Verhoogd basisframe/
pallettruck frame
Zorgt voor makkelijk trans-
porteren van de heftafel, 
d.m.v. een pallet truck.

Vouwgordijnen
Zorgt ervoor dat er geen grote 
objecten onder/tussen de hef-
tafel komen en het zorgt tevens 
voor meer veiligheid voor de 
operator. Beschermt ook 
tegen vuil, stof en vloeistoffen.

Hymo heftafels in de Optima serie zijn “af fabriek” 

al met een aantal extra’s uitgerust. Diverse pom-

punits, scharenpakketten, en een uitgebreide reeks 

accessoires maken het mogelijk dat de heftafel 

geheel volgens klantspecificaties wordt uitgevoerd.

Hier zijn wat voorbeelden van accessoires: 

Hymo Accessories voor OPTIMA heftafels
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De hoge kwaliteitsnorm en prestaties van onze producten 

maken het mogelijk een heftafel voor ieder denkbare situatie 

en toepassing te creeëren. Vaak is een van onze standaard 

heftafels geschikt voor het doel, maar net zo vaak leveren we 

een op maat ontworpen of speciale heftafel naargelang de 

wensen en mogelijkheden.

Hoge kwaliteitsnorm en prestaties
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1956 – 1977
De eerste overeen-

stemming betreffende de 

handel met verdelers in Europa werd gerealiseerd in 

1961. De dochterbedrijven zijn overwegend verkoop- 

vestigingen. Hymo Lift Ltd. in Engeland is opgericht in 

1967. Na 1994 werd de naam in Hymo Limited ver-

anderd. In de begin jaren zeventig was de productie 

ook in Engeland. Hymo S.A. in Frankrijk werd in 1976 

opgericht.

1978 – 1991
Hymo Duitsland is in 

1988 toegevoegd als 

dochteronderneming.

Hymo S.A. in Frankrijk 

vestigde zich in 1991 

te Lyon, nadat het jaren 

ervoor in Parijs was 

gevestigd. 

1992 – 2000
Bij alle dochterondernemingen is de verkoop voor-

namelijk geconcentreerd op standaard en op maat 

gemaakte producten. Naast de standaard uitvoeringen 

en op maat klant specifieke modellen, verkoopt het 

moeder concern Hymo AB in Zweden een groot 

aantal heftafels aan de catalogi bedrijven. Manutan 

Group (Overtoom) in Frankrijk, Logistep in Finland 

en Gigant een Zweedse catalogus con-

cern. In 1997 zijn de productgroepen 

Optima en Maxima ontstaan.

2000 – 2006
Hymo Nederland B.V. is opgericht in 

2000, nadat het ruim 26 jaar als zelf-

standig agent heeft geopereerd. De 

vestigingsplaats is in Alphen aan den Rijn. 

Hymo AB is een volle dochter van de 

Marco Groep AB. De samenwerking 

Markt – dochters – agenten – holding

Hymo – een juiste investering

met dit concern heeft een positief effect op 

inkoop, vergroting van de productrange en de 

omzet.

2006 – heden 
Het Hymo concern vergroot het marktaandeel 

van de standaard en klant specifieke producten. 

De verkoop aan de catalogi bedrijven vergroten de 

omzet en de Hymo producten worden nu in meer 

dan 30 catalogi in Europa gepromoot.

Ontwikkeling – toekomst
De bedrijven binnen het Hymo concern ontwik-

kelen continue bij wijsheid en volgens ervaringen 

wereldwijd. De capaciteit als adviseur van de

 

klant t.b.v. de toepassingen zijn beslissend voor 

de efficiency van goederenstroom en logistiek 

beheersing. Hymo staat voor Kwaliteit – Betrouw-

baarheid – Duurzaamheid. Vanaf het begin 50 

jaar geleden, heeft Hymo zich ruim gespecialiseerd 

in de ontwikkeling en productie van heftafels. 

100 000 stuks heftafels zijn al geleverd over 

de hele wereld sinds 

1956. Hymo’s product 

ontwikkeling richt 

zich verder op de 

marktverbreding van 

de toepassingen en 

tevens aan de eisen 

ter verbetering van de 

veiligheid.
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Hymo Nederland B.V.
A. van Leeuwenhoekweg 15

2400 AB Alphen a/d Rijn

Hymo AB
Box187

Hydraulvägen 2
SE-616 22 Åby

Hymo GmbH
Idsteiner Straße 81

DE-65232 
Taunusstein-Neuhof

Hymo S.A.R.L.
67, Avenue Général De Gaulle

FR-69300 Caluire & Cuire

Hymo, Åby
Hymo Limited

Evans Business Park
Regents Pavilion

Summerhouse Road,
Moulton Park

GB-Northampton
NN3 6BJ

www.hymo.nl

Hymo Nederland B.V.  Postbus 70, 2400 AB Alphen a/d Rijn. 
Tel: 0031-172498509. Fax: 0031-172234195 E-mail: info@hymo.nl 
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Hymo heftafels – een juiste investering


