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AGRIPO® LYFTSYSTEM
- En produkt från Intrx
Agripo® systemet från Intrx är framtaget för att skapa lönsam försäljning av rotfrukter tack vare minskat avfall, förenklad logistik och en e
 ffektiv process. Agripo® förbättrar även arbetsmiljön på grund av eliminering av tunga lyft. Systemet
har utvecklats och är prövat i mer än 30 år för att möta kraven och behoven i
en modern butik.
LÄGRE KOSTNAD
När det gäller lastning, visar verkligen Agripo systemet vad det går för. Fyra lådor
med totalt 800 kilo potatis får plats på en enda pall. Detta innebär att lastning går
smidigt och mer potatis kan köras på varje lastbil.
ENKLARE HANTERING
En person kan enkelt hantera flera hundra kilo. Lådan lastas i en hissenhet och
rullbordet rullas på plats. Allt med bara ett fåtal enkla manuella drag. Sedan är det
bara att låta rotfrukten rulla ut - redo att möta dina kunder.
MINDRE AVFALL
Den unika åttakantiga lådan skyddar potatisen från ljus och därmed eliminerar
avfall. Dess slitstyrka och hållbarhet är en viktig faktor i Agripos framgång.
ÖKAD FÖRSÄLJNING
Agripo lyftsystem kan öka din lönsamhet till följd av mycket lägre kostnader för
frakt och hantering, minskat spill och ökad försäljning.

HUR FUNGERAR DET?
Agripo® lyftsystems oktabin* fylls med rotfrukter. Och fyra oktabiner, totalt 800
kilo rotfrukter, passar på en pall (80 x 120 cm). Hissen kan även användas i kombination med en träbehållare som rymmer 200 eller 100 kilo rotfrukter.
Agripo® lyftsystem gör det riktigt enkelt för personalen att få stora mängder
av rotfrukter från lastkaj in i butiken. Allt är smidigt och snabbt och de kan hantera hundratals kilo utan att lyfta något. Systemet minskar också svinn genom att
alltid hålla potatisen skyddad från ljus så att den inte blir grön.
Eftersom systemet ger kunden en bra överblick och möjlighet att plocka sina
rotfrukter i rätt ergonomisk höjd, kommer det att resultera i ökad försäljning
* Agripo® lyftsystem används huvudsakligen i kombination med en massproducerad oktabin (åttakantig låda) som kan fyllas med 200 kg rotfrukter. Lådan är
tillverkad av 100% återvinningsbar wellpapp.

Interiör
Både Agripo® lyftsystem och manuella dispensrar kan även utrustas med skåpinklädnad i trä för att passa en specifik stormarknadskedjas utseende. För ytterligare information och förfrågningar kontakta Intrx.
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INFORMATION OCH ORDER
Standarder och färg
Vid beställning av Agripo har du möjlighet att kombinera flera olika funktioner
och k
 onfigurationer. De olika basprodukterna kan kombineras med, till exempel;
ett rullbord för att sälja potatis eller lök, en huv för att dölja oktabinen eller trä
behållare, en hylla över bordet för spjut- och / eller hyllexponering.
Svart är standardfärgen för hela Agripo® produktsortiment.

Europeisk standard
Alla mått och dimensioner specificeras av europeisk standard. Vid försäljning i
länder med andra standarder är det möjligt att anpassa systemet till dessa krav.
Alla mått i denna broschyr anges i mm (det metriska systemet) och vikt i kg.
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ELEKTRISKA
ROTFRUKTSAUTOMATER
Oktabinen, fylld med rotfrukter, placeras i hissen. Lådan lyfts sedan upp
och ett rullbord med en hylla av rostfritt stål placeras framför hissen.
Rullbordet är i rätt ergonomisk höjd för kunderna och fylls automatiskt
med nya färska rotfrukter när du har öppnat lådan. En praktisk spilllåda
under hyllan samlar skräp och smuts och är mycket lätt att tömma. Det
är också möjligt att utrusta systemet med en hylla ovanför rullbordet för
ytterligare varuexponering.
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Översikt och allmän information
PRISMÄRKNING
Prismärkning kan göras på två olika sätt. Ramar i A4-, A3- och A2-format används för rullbordet och huven. För tråg, stövlar och spjutsskena används plastfickor i transparent hårdplast. Plastfickorna är 210 mm x 50 mm. Fastsättning
sker med magnet över tråget, på list framför stövlar samt direkt på spjutskenan.
Observera att prisindikationsområdet är 60 mm högt om du använder ditt eget
prisindikeringssystem.

MANÖVRERING
Hissenheterna drivs från den vänstra sidan. Lådan körs upp och ned till sina fasta
positioner med hjälp av vridknappen (1). De fasta läget ställs in av en gränslägesbrytare. På vänster sida finns också ett nödstopp (3) och en återställningsknapp
(2) för att återställa lyften efter elektrisk funktionsstörning.
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Avgränsningsplåtar

Kompletta automater

-5700101-036

Komplett lyftsystem - omfattar hiss, rullbord och plastpåshållare. Bordet har en rostfri hylla för rotfrukter, där gallret
är utformat för lök- eller potatisspill.
RUNDA HÖRN
Rullbordet har en front med runda hörn.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

LARGE
-5700100-036

Komplett automat för potatis		

975

1190

1070

-5700101-036

Komplett automat för lök 		

975

1190

1070

-5700106-036

Komplett automat för potatis		

550

1190

1070

-5700107-036

Komplett automat för lök			

550

1190

1070

SMALL
-5700101-036

RAKA HÖRN
Bordet har en rak front som underlättar integration med
annan inredning.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

LARGE
-5700102-036

Komplett automat för potatis		

975

1190

1070

-5700103-036

Komplett automat för lök			

975

1190

1070

SMALL
-5700118-036

Komplett automat för potatis		

550

1190

1070

-5700119-036

Komplett automat för lök			

550

1190

1070
-5700118-036
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Avgränsningsplåtar

Kompletta automater med huv
-5700104-036

Komplett lyftsystem - inkluderar hiss, rullbord, plastpåshållare, en huv och gränslägesbrytare. Omkopplarna hindrar
lyften att drivas med huven stängd. Bordet har en rostfri
hylla för rotfrukter och gallret är utformad för lök- eller
potatisspill.
RUNDA HÖRN OCH HUV
Bordet har en front med runda hörn.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

LARGE
-5700104-036

För potatis med huv			

975

1190

1900

-5700105-036

För lök med huv			

975

1190

1900

SMALL
-5700108-036

För potatis med huv			

550

1190

1900

-5700109-036

För lök med huv			

550

1190

1900

-5700109-036
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-5700116-036

Kompletta automater med
överdel för potatis
Komplett lyftsystem - inkluderar hiss, rullbord, plastpåshållare och överdel som består av tre justerbara hyllor. Bordet
har en rostfri hylla för rotfrukter och gallret är utformat för
potatisspill. Varje hiss levereras med två stabiliseringshjul,
dessa är monterade på bordet.
RUNDA HÖRN OCH ÖVERDEL
Bordet har en front med runda hörn och du kan välja överdel med eller utan behållare för bakpotatis.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

LARGE
-5700110-036

Hylla				

975

1190

2056

-5700111-036

Hylla med en behållare			

975

1190

2056

-5700112-036

Hylla med två behållare 			

975

1190

2056

-5700115-036

Hylla				

550

1190

2056

-5700116-036

Hylla med en behållare			

550

1190

2056

SMALL

-5700112-036
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-5700117-036

Kompletta automater med
överdel för lök
Komplett lyftsystem - inkluderar hiss, rullbord, plastpåshållare och överdel för lök. Bordet har en rostfri hylla för
rotfrukter och gallret är utformat för lökspill. Varje hiss
levereras med två stabiliseringshjul. Dessa är monterade på
bordet.
RUNDA HÖRN OCH ÖVERDEL FÖR LÖK
Rullbordet har en front med runda hörn och överdelen
består av en hylla med antingen lökstövlar och två spjutskenor eller fem spjutskenor.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

LARGE
-5700113-036

Lökstövlar och spjut			

975

1190

2056

-5700114-036

Spjut				

975

1190

2056

Spjut				

550

1190

2056

SMALL
-5700117-036

-5700113-036

11

12

HISSENHETER
Hissenhet LARGE

Hissenhet SMALL

Hissenhet inklusive ett löstagbart pallstöd. Hissen
är dimensionerad för 200 kg oktabiner och rullcontainrar

Hissenhet dimensionerad för 100 kg rullcontainer
-5600008-036
BREDD: 550
DJUP: 790
HÖJD: 1070

-5600003-036
BREDD: 975
DJUP: 790
HÖJD: 1070

-5600003-036

-5600008-036

Specifikationer hissenhet
Följande (del / klausuler) nationella standarder och specifikationer
är uppfyllda:
• Elmotor
• Gränslägesbrytare
• Manöveromkopplare
• Nödstopp
MAX LYFTKAPACITET: 250 kg
SPÄNNING: 220-230 V
SÄKRING: 10 A
AKTUELL TYP: Enfas AC
FREKVENS: 50 Hz
SKYDDSKLASS: IP 45
DRIFTTEMPERATUR: 10-40°C
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RULLBORD
Rullbordet placeras framför hissen. Det har en rostfri hylla
för rotfrukter och gallret är utformat för lök- eller potatisspill.

Rullbord - runda hörn
Rullbordet har en front med runda hörn.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

LARGE
-5600029-036 Rullbord för potatis			

877

585

927

-5600030-036 Rullbord för lök			

877

585

927

SMALL
-5600033-036 Rullbord för potatis			

493

585

927

-5600034-036 Rullbord för lök			

493

585

927

-5600033-036

Rullbord - raka hörn
Bordet har en rak front som underlättar integration med
annan inredning.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

LARGE
-5600031-036

Rullbord för potatis			

877

585

927

-5600032-036

Rullbord för lök			

877

585

927

SMALL
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-5600035-036 Rullbord för potatis			

493

585

927

-5600036-036 Rullbord för lök			

493

585

927

-5600032-036

HUVAR TILL
HISSENHETER
Huvar för montering på hissenheten för att dölja oktabin
eller behållare. Skyltramar kan monteras på huven. Gränslägesbrytare förhindrar att hissen drivs med huven stängd.

Huv
Huvar med vanlig plåtfront.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

-5600124-036

Huv LARGE			

975

735

770

-5600038-036 Huv SMALL			

550

735

770

Huv med träfront
Huvar med front i spånskiva med melaminyta och kantlist.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

LARGE
Huv - utan front			

975

735

770

-5700024		 Träfront 				

-5600125-036

975

12

770

550

735

770

550

12

770

SMALL
-5600037-036

-5600124-036
Huv - utan front			

-5700025		Träfront				

Huv för lyftsystem med överdel
Huv konstruerad för att kombineras med överdel till
rullbordet.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

-5600130-036

Huv LARGE			

971

623

993

-5600131-036

Huv SMALL			

546

623

993
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ÖVERDELAR FÖR RULLBORD
Överdelar för rullbord. Två stabiliseringshjul levereras med
varje överdel, dessa monteras på rullbordet.

Överdel för potatis
Överdel med tre justerbara hyllplan. De två översta hyllplanen kan justeras i tre olika positioner och den nedersta
hyllan kan justeras i två olika positioner. Beroende på var
hyllplanen placeras finns följande avstånd: Top och mellersta hyllan: 210, 260, 310 och 410 mm. Mitten och bottenhylla: 300, 350, 400 och 450 mm.
-5700122-036

Du kan välja hylla med eller utan behållare för bakpotatis.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

LARGE
-5700120-036

Hylla				

835

305

1280

-5700121-036

Hylla med en behållare			

835

374

1280

-5700122-036

Hylla med två behållare 			

835

374

1280

SMALL
-5700125-036

Hylla				

433

305

1280

-5700126-036

Hylla med en behållare			

433

374

1280

-5700125-036
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Överdel för lök
Överdelen består av en hylla med antingen lökstövlar och
två spjutskenor alternativt fem spjutskenor.
ARTNR		BESKRIVNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

LARGE
-5700123-036

Lökstövlar och spjut			

835

426

1280

-5700124-036

Spjut				

835

407

1280

Spjut				

433

407

1280

SMALL
-5700127-036

-5700123-036

-5700127-036
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TILLBEHÖR FÖR HISSENHETER
Rullcontainer
Rullcontainer i grön lasyr för hissenhet. Med en invändig
lutande hylla för enklare tömning. Containern är utrustad
med två fasta hjul och två låsbara svängbara hjul för enklare styrning.
Vid användning av rullcontainer 200 kg behöver du två
pallstödsförlängningar, till både höger och vänster sida.
ARTNR		BESKRIVNING		 LAST

BREDD

DJUP

HÖJD

823

589

1032

400

600

1063

-5600128-363

LARGE
-5600128-363

Rullcontainer 		

200 kg

3000358-036		 Containerstöd höger		

200 kg

3000359-036		 Containerstöd vänster		

200 kg

SMALL
-5600103-363

Rullcontainer 		

100 kg

3000358-036
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Pallcontainer
Pallcontainer i grön lasyr för hissenhet. Med en invändig
lutande hylla för enklare tömning.
ARTNR		BENÄMNING		 LAST

BREDD

DJUP

HÖJD

808

589

933

LARGE
-5600129-363

Stålpallscontainer		

200 kg

-5600129-363

Avgränsningsplåtar H+V
Rostfria plåtar som styr potatisen mot mitten av den rostfria d
 isken för att minska svinn. Plåtarna passar rostfria
diskar tillverkade efter 2007. Säljes i par.
-5600203

5600203

Gränslägesbrytare för lucka/
dörr
Gränslägesbrytare med tillhörande kablage för användning
till dörr eller lucka.
ARTNR		BENÄMNING
-2100090		 En gränslägesbrytare för enkeldörr/lucka
-2100091		 Två gränslägesbrytare för dubbel dörr/lucka
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-2100090
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MANUELLA
LÖSVIKTSAUTOMATER
Lösviktsautomaten fylls manuellt från den vikbara baksidan. Alla
modeller är utrustade med en lösviktshylla och en spillåda under.
Spillådan samlar upp skräp och smuts och är mycket lätt att tömma. Några av modellerna är också utrustade med en överdel för
ytterligare varuplacering.

22

Översikt och allmän information
PRISMÄRKNING
Prisindikation kan göras på två olika sätt. Skyltramar i A4-format används för lösviktshyllan. För lökstövlar och spjutsskena
används plastfickor i t ransparent hårdplast. Plastfickorna
är 210 mm x 50 mm. Fastsättning sker med magnet på list
framför stövlar samt direkt på spjutskenan. Observera att pris
indikationsområdet är 60 mm högt om du använder ditt eget
prisindikeringssystem.

Skyltram

HJUL
Automaterna är utrustade med två fasta och två låsbara
svängbara hjul.
BAKSIDA
Automaten är utrustad med vikbar baksida. Locket lyfts och
luckan dras ner för att fylla på automaten.

Hjul

Locket lyfts och luckan dras ner
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-5600099-036

M101
Lösviktsautomat M101
Lösviktsautomat med en A4-skyltram och plastpåshållare.
Model 700 och 870 är utrustad med sidoplåtar.
ARTNR		BENÄMNING

VOLYM*

BREDD

DJUP

HÖJD

-5600099-036 M101-700		

45kg

510 (580) 725

1300

-5600152-036

M101-870		

57kg

510 (580) 895

1300

-5600191-036

M101-1050

70kg

510 (580) 1075

1300

Sidoplåt

-5600099-036

*Ungefärlig vikt vid maximalt utnyttjande.
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-5600087-036

M102
Lösviktsautomat M102
Lösviktsautomat med tre lägre och fyra övre sektioner.
Dessa är individuellt justerbara. Utrustad med plastpåshållare och två skyltramar i A4-format. På modell M102L en
av den övre och en av de nedre sektionerna är täckt med
ljusskyddande lock. Ingen plastpåshållare på samma sida
som ljusskydd.
ARTNR		BENÄMNING

VOLYM*

BREDD

DJUP

HÖJD

-5600068-036 M102		

100kg

870(950)

920

1705

-5600087-036

100kg

870 (950) 920

1705

M102L with lid

*Ungefärlig vikt vid maximalt utnyttjande.

-5600068-036
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-5600071-036

M103
Lösviktsautomat M103
Lösviktsautomat med eller utan överdel. Tre individuellt
justerbara sektioner och två skyltramar i A4-format. Överdelen består av en hylla försedd med tre lökstövlar och en
spjutskena utrustad med sex spjut.
ARTNR		BENÄMNING

VOLYM*

BREDD

-5600076-036

M103		

85kg

680 (760) 920

DJUP

1340

HÖJD

-5600071-036

M103SS med överdel

85kg

680 (760) 920

2050

*Ungefärlig vikt vid maximalt utnyttjande.
-5600076-036
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-5600041-036

M104
Lösviktsautomat M104
Lösviktsautomat med tre individuellt justerbara sektioner och tre
skyltramar i A4-format.
Överdelen består av en hylla försedd med fyra lökstövlar och en
spjutskena utrustad med sju spjut.

ARTNR		

BENÄMNING		

VOLYM* BREDD

DJUP

HÖJD

-5600080-036 M104			

105kg

870 (950) 920

1340

-5600041-036

105kg

870 (950) 920

2050

M104SS with top		

*Ungefärlig vikt vid maximalt utnyttjande.

-5600080-036
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Lösviktsautomat M104SSL
Lösviktsautomat med överdel, tre individuellt justerbara sektioner
och tre skyltramar i A4-format. Överdelen består av en hylla försedd med fyra lökstövlar och en spjutskena utrustad med med sju
spjut. En sektion är täckt med ljusskyddande lock. Ingen plastpåshållare på samma sida som locket.
-5600082-036
BREDD: 900 (925)
DJUP: 920
HÖJD: 2050

-5600082-036
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TILLBEHÖR FÖR LÖSVIKSAUTOMATER
ÖVERDEL FÖR M101
Överdel för lösviktautomat M101. Komplett set med hylla
och behållare för bakad potatis. Enbart överdelen kan även
användas som en plastpåshållare. Det är också möjligt att
kombinera toppen med en lutande hylla.
ARTNR		BENÄMNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

-5600201-036

Överdel med behållare			

545

306

306

3000254-036		

Överdel				

545

306

306

5100319-036		 Överdel med lutande hylla		

525

390

100

3000254-036

-5600201-036
5100319-036

PRISFICKA
Plastfickor i transparent hårdplast med magnet 210 mm x
50 mm. Kommer i en förpackning med fyra
ET100004

ET 100004

DELNINGSPLÅT
Både övre och nedre delningsplåt för olika modeller av lösviktsautomater. Plåten ger en extra avdelning för lösviktshyllan.
ARTNR		BENÄMNING
5600202-036		 Nedre delningsplåt M101
3000155-036		 Övre delningsplåt M102
5600091-036		 Nedre delningsplåt M102
5600092-036		 Nedre delningsplåt M103 och M104
5600202-036
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LOCK
Ljusskyddande lock för lösviktshylla. Ett lock passar den
övre lösviktshyllan på modell M102. Övriga lock passar de
nedre lösviktshyllorna
ARTNR 		 BENÄMNING
5600220-036		 Nedre lock M101
5600070-036		 Övre lock M102

5600070-036

5600069-036		 Nedre lock M102-M104

HYLLA MED LÖKSTÖVLAR
Hylla med lökstövlar för manuella lösviktsautomater. Fyra
stövlar till modell M104, tre stövlar till modell M103.
ARTNR		BENÄMNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

-5600059-036 4 stövlar för M104			

870

396

460

-5600072-036

680

396

460

3 stövlar för M103			

-5600072-036

SPJUTÖVERDEL
Spjutöverdel inklusive spjut för manuella lösviksautomater.
ARTNR		BENÄMNING			

BREDD

DJUP

HÖJD

-5600060-036 Spjutöverdel till M102/M104		

875

417

1229

-5600073-036

685

420

1234

Spjutöverdel till M103			

-5600060-036
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TILLBEHÖR
Skyltramar
Svarta snäppramar för prismärkning. Tillverkade i
aluminium med transparent frontplast.
ARTNR		BENÄMNING		 STORLEK
BP 900303-025 Snäppram 			

A4

BP 900304-025 Snäppram 			

A3

BP 900305-025 Snäppram 			

A2
BP 900303 A4- format
BP 900304 A3- format
BP 900305 A2- format

Behållare för bakpotatis
Träbehållare för bakpotatis.
5600043-300
BREDD: 400 mm
DJUP: 240 mm
HÖJD: 217 mm
5600043-300

Lutande hyllplan överdel
Lutande hyllplan för överdel. Anpassad för att passa en
eller två bakpotatisbehållare.
ARTNR		BENÄMNING

BREDD

DJUP

HÖJD

5100158-036		 Lutande hyllplan

415		

334

45

5100171-036		 Lutande hyllplan

830		

334

64

5100158-036
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Potatisgrep
Potatisgrep för kunder.
ART NO

DESCRIPTION

3000377

Potatatisgrep KROM

3000378

Potatisgrep ROSTFRITT STÅL
3000377
3000378

Potatisraka
Potatisraka för att raka ut den sista rotfrukten ur oktabin/behållare.
3000152-024
3000152-024

Spjut
Singel spjut
3000126-036

3000126-036
LÄNGD: 300

Lökstövel
Dispenser/display för lök.
5600040-036
BREDD: 900, DJUP: 870, HÖJD: 1335

5600040-036
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Palldragare
Svart kompakt palldragare lämplig för butiksmiljö.
5700026
BREDD: 900, DJUP: 500, HÖJD: 1150

5700026
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OM INTRX
Intrx startade sin verksamhet 1983 under namnet Butikskonsult och har blivit en
av Sveriges ledande och mest erfarna spelare i planering, utveckling och montering av butiksmiljöer. Vi skapar koncept och a
 ttraktiva inredningar för allt från
shop-in-shop och särskilda avdelningar till kompletta b
 utiker. Alltid med målet
att uppnå angenäm shopping i inspirerande miljöer och öka kundens lönsamhet.
Produktionen hanteras av underleverantörer tillverkare i både Sverige och
utomlands och vi ansvarar för logistik, lagerhållning och montering. Vårt huvudkontor finns i Kumla, i mellersta Sverige.

Vår säljkår:

Pär Andersson
Försäljning DVH, Sthlm
Dir: 019-689 45 21
SMS: 070-191 20 43

Klemens Oscarsson
Försäljning DVH, Mitt
Dir: 019-689 45 13
SMS: 070 -100 12 04

Martin Nord
Försäljning DVH, Nord
Dir: 019-277 28 28
SMS: 070-191 20 49

Carl Elwing
Försäljning DVH, Syd
Dir: 036 492 92
SMS: 070 856 64 69
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