UNDERGULVSLØFTERE

Velkommen til AUTOPSTENHOJ

AUTOPSTENHOJ – værkstedsudstyr af højeste kvalitet

AUTOPSTENHOJ Academy

Vi tilbyder ikke kun produkter - vi tilbyder løsninger!

Ikke kun for vores salg- og servicepartnere men også til slutbrugerne!

AUTOPSTENHOJ er en førsteklasses producent og leverandør af værkstedsløsninger til det globale marked. Branded står
for et række innovative løsninger og produkter i høj kvalitet. Disse leveres igennem kompetente partnere og sikrer, at alle
kunder får den bedste oplevelse i hele produktets levetid.

I vores nye, moderne AUTOPSTENHOJ Academy underviser vi vores partnere i salg og produktkendskab direkte på
produkterne i et reelt værkstedsmiljø, ved hjælp af den nyeste teknologi. Her kan du som slutbruger få fuld udbytte af
AUTOPSTENHOJs certificerede eksperters viden på hele produktsortimentet.

Gennem vores tætte samarbjede med de førende bilproducenter tilbyder vi et bredt sortiment af godkendte over- og
undergulvsløftere. Planlægning, rådgivning, montage og teknisk support fuldender AUTOPSTENHOJs serviceydelser.

Er du f.eks. et værksted eller bilforhandler og vil du gerne opleve vores produkter på nært hold, så er du velkommen til at
besøge akademiet og se vores produktsortiment.

Et stærkt brand til alle markeder!
„Stokvis Service, der größte Werkstattausrüster in den Niederlanden mit über 40 Servicetechnikern, installiert nicht nur

Velkommen til AUTOPSTENHOJ

AUTOPSTENHOJ Produkte, sondern diese werden auch regelmäßig von uns gewartet. Für Stokvis Service als exklusiver
Partner von AUTOPSTENHOJ ist es daher wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, um die Wartung und
den Service perfekt durchführen zu können. Deshalb ist es schön, dass die Möglichkeit besteht, in der neuen Trainings
Academy in Rheine geschult zu werden. An mehreren Tagen wurden wir geschult und über neue Techniken informiert.
Nicht nur theoretisch, sondern auch praxisorientiert, indem wir an den dort installierten Produkten arbeiteten.
Wir wurden super bei AUTOPSTENHOJ betreut und es war schön zu sehen, wie begeistert die Mitarbeiter sind,
wie sie über die Produkte berichten und ihr Wissen weitervermitteln. Dies ermöglicht es Stokvis Service, weiterhin gute
Dienstleistungen für die schönen Produkte von AUTOPSTENHOJ anzubieten.“
Peter Smit - Manager PMC Lifting Equipment - Stokvis Service
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Den perfekte kombination af fordele:
Fordele ved AUTOPSTENHOJ undergulvsløftere
Liften kommer ikke til at se slidt ud
Værkstedet opleves mere åbent og ryddeligt
Ingen forstyrrende søjler
Hurtig og nem overkørsel
Loftshøjden har ikke indflydelse på installationen
Nem adgang hele vejen rundt om køretøjet
Undergulvsløftere kræver mindre plads - det betyder flere arbejdsstationer på en mindre areal
Drag fordel af mere end 70 års erfaring med udvikling af teknologi til undergulvsløftere.

Overbevisende fakta:
Flere løftere pr. værksted er lig med højere afkast
Perfekt bevægelsesfrihed
Ergonomiske arbejdsstationer
Tilfredse medarbejdere
Stort tilbehørsprogram
Gør planlægning nem og overskuelig
Ekstrem lav vedligeholdelsesgrad
Lang levetid
Ingen tab pga. nede-tid
Lavt energiforbrug
God investering

Billeder er vejledende. Ret til ændring af konstruktion og specifikationer forbeholdes. 07/2019.

Vores løsninger
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Scan QR-koden for detaljeret
produktinformation.

Den perfekte kombination af fordele

Yderligere information på
www.autopstenhoj.com

Pålidelig hydraulik-enhed

Stærke styrelejer
-

Stærk konstruktion
Korrossionsfri aluminiumspakdåser
Høj stabilitet
Liften kommer ikke til at se slidt ud

-

Neddykket motor
Ingen lækkager på grund af aluminiums fordelerhoved
konstante hæve- sænketider
Lavt strømforbrug
Med pneumatisk nødsænkning og ekstra oliefilter som
standard

Optimal forbindelse
Ligestyringsanordning
Jævn og perfekt synkroniseret løft- og sænkning
Mekanisk sikkerhedsfunktion ved fald i tryk i én side
Helt vedligeholdelsesfri

Sikker løftecylinder
- Hårdforkromet cylinder
- Nøjagtig og præcis stempelstyring ved
hjælp af glidebånd
- Omvendt cylinder med beskyttet pakdåse
- Miljøvenlig hydraulikolie i ganske små
mængder

Vandtætte kassetter
- Leveres med tæthedscertifikat
- Bred vifte af muligheder for special installationer

Stærk, pålidelig og holdbar

Billeder er vejledende. Ret til ændring af konstruktion og specifikationer forbeholdes. 07/2019.

-

8

UNDERGULV LØFTERE

9

Scan QR-koden for detaljeret
produktinformation.

Vores teknologi over gulvet

Yderligere information på
www.autopstenhoj.com

Vores løsning: Løfter med bæreplader
Vi udvikler og producerer undergulvsløftere i Tyskland beregnet til intensiv og langvarig brug på værkstedet. Vi er den
eneste producent der tilbyder platforme der er fuld forzinket og malet. Hvorfor mon? Tag et kik på vores lifte efter de har
været i brug i 10-15 år eller længere, så vil du forstå. Liftene ser ikke kun stadig godt ud, men de fungerer også perfekt.
De robuste bæreplader kan nemt justeres med en hånd i længderetningen. Bærepladerne er som standard belagt med
gummi i høj kvalitet. Vores gummiklodser er formstøbte til bærepladerne og er derfor meget skridsikre. Med vores
XY-konsol kan du justere bærepladen både på x- og y-aksen, hvilket giver stor fleksibilitet.

Flot og solid

Billeder er vejledende. Ret til ændring af konstruktion og specifikationer forbeholdes. 07/2019.

Bærepladernes flade design gør overkørsel nemt. Den lave højde på max. 70 mm er liften anvendelig på selv meget lave
biler. En ting er helt sikkert - vores lifte er pålidelige - selv ved fuld belastning.
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Scan QR-koden for detaljeret
produktinformation.

Vores teknologi over gulvet

Yderligere information på
www.autopstenhoj.com

Vores løsning: Svingarme
Vores svingarme er de bedste på markedet.
Slanke, men stærke og med stor udholdenhed.
Den største udfordring med moderne køretøjer er at ramme de korrekte løftepunkter, for at kunne løfte bilen sikkert og
uden risiko for skader på undervognen. Vores udvalg af svingarme inkluderer dobbelt eller tre-dobbelt teleskopiske arme.
Svingarme der kan justeres på tværs er også muligt.
Den lave min. højde på 70 mm, kombineret med det indvendige armlåsningssystem sikrer en optimal balance mellem
fleksibilitet og sikkerhed for køretøjer op til 6,5 tons. Disse løftere er også velegnet til arbejde på el-biler.
Med vores store udvalg af konsoller har vi en løsning til stort set alle biltyper. Vi har endda hjulgafler hvor løftepunktet ligger
på hjulene, så du ikke engang behøver at skulle ind under bilen.

Dobbelt teleskopisk arme med
forskydelig superstruktur: Saav
Indvendigt armlåsningssystem
Lav. min. højde på 70 mm
Løftekapacitet op til 5.5
Løftepuder til alle typer køretøjer

Tripple-teleskopiske arme: Saaa
Variabel stempelafstand op til 2,650 mm
Nem håndtering af armene
Løftekapacitet 6.5 t
Løftepuder til alle typer køretøjer

Slank, stærk og fleksibel: allrounder

Billeder er vejledende. Ret til ændring af konstruktion og specifikationer forbeholdes. 07/2019.

Dobbelt teleskopiske arme: Saa
Indvendigt armlåsningssystem
Den lave min. højde på 70 mm gør løfteren perfekt til sportsvogne
Slank og lav armkonstruktion
Løftekapacitet på op til 5.5 t
Løftepuder til alle typer køretøjer
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Scan QR-koden for detaljeret
produktinformation.

Vores teknologi over gulvet

Yderligere information på
www.autopstenhoj.com

Vores løsning: kørebaner
Vores store kendskab til markedet, kombineret med årtiers erfaring indenfor produktion og udvikling af lifte,
har ført til et stort udvalg af forskellige typer af lifte. Vores lifte er ikke kun kendetegnet af deres slanke og stærke
konstruktion, men de har også en hel unik overflade. Vores kørebaner bliver selvfølgelig først sandblæst, hvorefter
ikke mindre end 4 beskyttende lag tilføjes. Det gør kørebanerne ekstremt modstandsdygtige overfor daglig
slid og brug.
Kørebanerne har en skridsikker overflade som standard. Det er muligt at få forzinket
kørebaner. Også her lever vi op til alle krav fra de førende bilfabrikanter.

Maling-struktur:

Anti-skrid coating
Farve
Grunder
Zink coating (tilkøb)
Sandblæst

Præcis og veldesignet

Billeder er vejledende. Ret til ændring af konstruktion og specifikationer forbeholdes. 07/2019.

Uanset om superstrukturen skal være oven på gulvet eller nedsænket i gulvet har vi en bred vifte af forskellige
versioner tilgængelige, så vi altid kan tilbyde dig den mest optimale løsning til dit værksted. Frihjulsløft er også
muligt: Afhængig af dine ønsker, kan en flytbar sakse-donkraft (tilkøb) monteres på liften eller med en ekstra sakselift
integreret i kørebanen. Med vores Combi versioner får du på den måde to lifte i én.

14

UNDERGULV LØFTERE

15

Scan QR-koden for detaljeret
produktinformation.

Vores 1-stemplede lifte

Yderligere information på
www.autopstenhoj.com

1-stemplede lifte
Sololift (3.5 t)
Bare ét stempel men stadig meget fleksibel.
Vores Sololift tilbyder fuld adgang rundt om køretøjet. Den er perfekt hvis pladsen er trang og mængden af
arbejdsopgaver omkring bilens undervogn er begrænset. Den pålidelige konstruktion med en stor cylinder garanterer
stabile løft- og sænk, selv hvis vægtfordelingen ikke er gunstig.
Pumpeenheden kan blive placeret i gulvet eller ved væggen. Udvalget af forskellige superstrukturer kombineret med
liftens design gør Sololift‘en særligt egnet i klargøringen- eller i pladeværkstedet.

Superstrukturer:

Mest stabile 1-stemplede lift på markedet

Billeder er vejledende. Ret til ændring af konstruktion og specifikationer forbeholdes. 07/2019.

Reparationsplatforme
Svingarme
Hjulgafler
Galvanisering af superstruktur muligt
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Scan QR-koden for detaljeret
produktinformation.

Our twin-ram lifts

Yderligere information på
www.autopstenhoj.com

2-stemplede lifte
Masterlift (3.5 t)
Profilift (4.0 t)
Biglift (bis 6.5 t)
De mere klassiske undergulvsløftere er med to stempler. AUTOPSTENHOJ har sat barren i branchen i årtier. Ikke blot omfanget
og fleksibiliteten i sortimentet, men også kvaliteten og designet er helt unikt.
Mange variationer er tilgængelige til alle tænkelige formål i værkstedet. Vi tilbyder en bred vifte af 2-stemplede lifte med en
kapacitet op til 6,5 t. Vi garanterer samtidig jævn løft- og sænkning ved hjælp af synkroniserings-enheden som er installeret
diskret i kassetten. En alarm igangsættes under sænkning og sikrer dermed at sikkerheden på værkstedet er i top. Alle
vores lifte opfylder naturligvis alle legale standarder og krav.
Vi har adskillige produktanbefalinger fra de ledende bilfabrikanter i verden, takket være vores mange års erfaring- og
tillidsbaserede samarbejde med bilfabrikanterne.

Markedsleder med mere end 70 års
erfaring i branchen

Billeder er vejledende. Ret til ændring af konstruktion og specifikationer forbeholdes. 07/2019.

Superstrukturer:
Reparationsplatforme
Svingarme
Kørebanelifte
Kørebaner med integrerede frihjulsløfter
Combi-version: kørebanelift plus reparationsplatform- eller svingarme
Check-in versioner, særligt udviklet til modtagelsesområdet
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Scan QR-koden for detaljeret
produktinformation.

Our 4-ram lifts

Yderligere information på
www.autopstenhoj.com

4-stemplede lifte
Lifte til hjuludmåling (op til 6.5 t)
Vores 4-stemplede lifte er særligt udviklet som hjuludmålingslift og er med til at sætte standarden i branchen.
De er tilgængelige med 5,5- eller 6,5 t kapacitet og er velegnet til en bred vifte af arbejdsopgaver og mange forskellige typer
køretøjer.
Den høje kvalitet og præcision af slippladerne lever op til kravene fra de førende bilproducenter. Alle overflader er som
standard zink-coated og efterfølgende malet for at opnå en lang levetid. Udsparringspladerne har forskellige bredder
og er nemme at flytte og fastgøres automatisk når den placeres på kørebanen. Således kan udsparringspladerne
nemt positioneres efter behov og gøre plads til f.eks. drejeplader.
Alle vores kørebanelifte kan også fungere som arbejdsstation sammen med brug af lygteapparat.

Kørebanelift til hjuludmåling:
Høj præcision i henhold til kravene fra de førende bilfabrikanter (præcis tolerance på kun ± 0.5 mm)
Fastlåste udsparringsplader i forskellige bredder for høj fleksibilitet

Den perfekte lift til hjuludmåling og til biler med et mere moderne chassis.

Stærk og præcis

Billeder er vejledende. Ret til ændring af konstruktion og specifikationer forbeholdes. 07/2019.

Liften er samtidig oplagt som arbejdsstation i forbindelse med justering af lygter.
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BMW Märtin in Freiburg, Tyskland
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Træd ind i AUTOPSTENHOJ‘s digitale verden #EXPERIENCE
Med en VR optagelse fra AUTOPSTENHOJ #EXPERIENCE kan du tilbyde dine kunder den fulde oplevelse af at være
på besøg i dit bilhus / værksted. Alle vores VR modeller kan blive set med et par VR-briller, fra iPhone, Android og PC/MAC.

Hvad er inkluderet i VR optagelsen?
Foruden selve VR modellen, vil du også modtage stilbilleder, 360° billeder, introduktionsvideoer og en GIF - med andre
ord, så får du alt du har brug for til markedsføringen på din hjemmeside, sociale medier mv. Vi tilbyder også at
publicere VR optagelsen på Google Maps som i høj grad øger din synlighed på nettet.

Optagelser i realtid
Når vi påbegynder optagelse af VR hos dig - er vi allerede igang, idét VR modellen bliver skabt i realtid - det betyder
at du selv kan styre miljøet og stemningen for VR-optagelsen.

Ingen lokation er for stor eller for lille.
Book din tid til en VR optagelse via: upliftingexperiences@autopstenhoj.com
Vi laver optagelsen hos dig på et aftalt tidspunkt og på blot 2-6 timer afhængig af stedets størrelse får vi filmet
lokationen. I løbet af blot en uge vil du modtage alt materialet inklusiv info-punkter, ekstra materiale og
publicering på Google Maps.

Scan QR-koden og gå på opdagelse
i vores virtuelle tour #EXPERIENCE
Yderligere information på
www.autopstenhoj.com

Billeder er vejledende. Ret til ændring af konstruktion og specifikationer forbeholdes. 07/2019.

Virtuel tour med mange fordele:
AUTOPSTENHOJ forvandler din
virksomhed til en digital oplevelse.

Undergulv løftere

Anbefalet af ledende
bilproducenter.

Sikket løft på et højt niveau.

Takket være det tætte samarbejde med de førende bilproducenter har vi mulighed for at tilbyde et omfattende
produktprogram af forhandler-godkendte undergulvs- og ovengulvslifte.

Konsoller, gummiklodser og hjulgafler forvandler en første-klasses-lift fra AUTOPSTENHOJ til en unik løsning der
passer til netop dit behov og hvor dine køretøjer kan blive løftet på en endnu sikrere- og professionel måde.

Har du nogen spørgsmål, så kontakt os.
Eller scan QR-koden for mere information.

Vores udvalg af konsoller omfatter både konsoller til undergulvs- samt overgulvsmonterede løftere og er designet
til at ramme alle de sværeste løftepunkter. Gummiklodserne er tilgængelige i forskellige størrelser og designs.
Ved brug af vores hjulgafler kan du opnå uhindret adgang under bilens undervogn.

AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstr. 90 I 48432
DE 48432
Rheine
Rheine
+49 5971 8602-02
info@autopstenhoj.com
www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Barrit Langgade 188-190 I DK-7150
DK 7150 Barrit
+45 76
7682
821330
13 30
info@autopstenhoj.com
www.autopstenhoj.com

