Premium løfter til
elektriske køretøjer
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Masterlift 2.35 Pv 180-240 KA 1700
Masterlift 2.35 Pv 180-240 (KA) kan med 1700 mm stempelafstand, løfte de mest gængse elektriske køretøjer på markedet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audi e-tron
Audi e-tron SUV
BMW i3
BMW i8
BMW i20
Porsche Taycan
Polestar 2
Tesla Model 3
Tesla Model S X
VW ID 3
Jaguar / Landrover
mm.

Masterlift 2.35 Pv 180-240 er en elektro-hydraulisk 2-stemplet
løfter med en løftekapacitet på 3.5 ton.
Længden på den stabile superstruktur kan justeres, så du
opnår de bedste forhold til løft af standard- og/eller elektrisk/
hybrid biler.
Adapterne er specielt udviklet til sikker løft af elektriske
køretøjer, med en reduceret kontaktflade.

Masterlift 2.35 Combi KA 1700
Masterlift 2.35 Combi (KA) med en stempelafstand på
1700 mm, er den perfekte løfter kundemodtagelse/indskivning
og til simple reparations opgaver. Derudover er liften oplagt
til arbejde med en bred vifte af elbiler, takket være dens
PV 180-240 superstruktur.
•
•
•
•
•
•
•
•

Audi e-tron, Audi e-tron SUV
BMW i3, BMW i8, BMW i20
Porsche Taycan
Polestar 2
Tesla Model 3, Tesla Model S X
VW ID 3
Jaguar / Landrover
mm.

Masterlift 2.35 Combi KA 1700 er en elektro-hydraulisk 2x2
stemplet løfter med en kapacitet på 3.5 ton - kørebane - og
frihjuls løfter kombineret i én og samme enhed.
Kørebanerne er udstyret med integreret hjul-stop, aluminiumståreplader, indbygget LED belysning samt 2 udsparinger til
montering af „Anderson SB120“ højstrømsstik til opladning
af højspændingsbatterier (tilkøb).
Længden på den stabile superstruktur kan justeres, så du
opnår de bedste forhold til løft af standard- og/eller elektrisk/
hybrid biler.
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Masterlift 2.35 Pv 180-240 KA 1700
Bred platform afstand

Masterlift 2.35 Pv 180-240 KA 1700
Smal platform afstand

Maestro 2.35 NxT ST-DT (T12420)

Masterlift 2.35 Saa 230/260
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Maestro 2.35

Masterlift 2.35 Saa 230/260
Maestro 2.35 er et populært valg blandt de gulvmonterede
løftere - en meget alsidig løfter til reparation- og vedligeholdelse
opgaver og er samtidig oplagt til løft af elbiler.

Masterlift 2.35 Saa 230/260 er et populært valg blandt de
undergulvløftere - en meget alsidig løfter til reparation, vedligeholdelse og pladearbejde - og er samtidig oplagt til løft af elbiler.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Audi e-tron, Audi e-tron SUV
BMW i3, BMW i8, BMW i20
Porsche Taycan
Tesla Model 3, Tesla Model S/X
VW ID 3
etc.

Maestro 2.35 er en mekanisk 2- søjlet løfter med 3.5 t
løftekapacitet. Liften er udstyret med meget stabile svejste
søjler og koldvaslet spindler. Løftestolen er udstyret med 6
føringsruller og smørefri lejer. Det hele drives af kunststofmøtrikkersom sikrer et minimalt slid - og lang levetid.
Takket være det store udvalg af tilbehør, kan løftepunkterne
på selv de nyeste elbiler nåes uden problemer - f.eks. med
en F, CF eller CF-08 konsol.
Maestro 2.35 kan leveres med standard svingarme - eller
med ekstra flade svingarme i sportsversion. Dette sikrer en
lavere minimumshøjde, og sikrer at liften kan bruges med
endnu flere køretøjer, som f.eks. personvogne, varevogne,
sportsbiler og selvfølgelig elektriske biler.

Audi e-tron, Audi e-tron SUV
BMW i3, BMW i8, BMW i20
Porsche Taycan
Tesla Model 3, Tesla Model S/X
VW ID 3
etc.

Masterlift 2.35 Saa 230/260 er en elektro-hydraulisk
2-stemplet løfter med 3.5t løftekapacitet og kan installeres
med en stempelafstand på 2.300 mm eller 2.600 mm.
Med denne alsidige løfter kan du klare alt fra ekstralave
sportsbiler til større varevogne som f.eks. Mercedes Sprinter
- og videre til elbiler som f.eks. Audi e-tron.
Således kan den ‘almindelige arbejdsstation‘ udstyret med
en Masterlift 2.35 altså klare alt lige fra den lille personvogn
- til den store elbil - og det vil derfor ikke være nødvendigt at
investere i en dedikeret ‘elbil arbejdsstation‘, da Masterlift 2.35
dækker behovet fra en traditionel løfter - samtidig med at den
kan bruges til arbejde med elbiler.
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Masterlift 2.35 Saa
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AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstr. 90 I D -48432 Rheine
+49 5971 8602-02
info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Barrit Langgade 188-190 I DK-7150 Barrit
+45 76 82 13 30
info@autopstenhoj.com

