ARJE MOBIL FORDONSLYFT 7500

LYFTKRAFT DÄR
DU BEHÖVER DEN
Mobil fordonslyft för lastbilar, bussar och
arbetsmaskiner. Lyftar har en central roll i
din verkstad, när fordonen blir allt lägre.
ARJE Fordonslyftar representerar ledande tillverkare av kvalitetslyftar för service verkstäder.
Har du lika höga krav som fordonstillverkare
så väljer du fordonslyftar från ARJE.
Vi kan erbjuda dej ett komplett lyftprogram för din
serviceverkstad så du kan med förtroende
vända dej till oss med er förfrågan
på både nyinvesteringar och service.
ARJE är din kompletta partner på lyftar.
Välkommen.

ARJE MOBIL FORDONSLYFT VISAR STYRKAN PRECIS NÄR DU BEHÖVER DEN

ARJE MOBIL FORDONSLYFT...
... är den rationella fordonslyften för lastbils- truck- och bussverkstäder. Den har lyftkapacitet på 7500 kg per lyftblock. Upp
till åtta lyftbockar kan kopplas samman och lyfta synkront –
med samma hastighet och jämna nivå.

FÖR SÄKRA LYFT
Arje mobil fordonslyft ökar säkerheten
tack vare:
• Fotmanövrerad låsning av transporthjul
• Automatisk nedsänkning av manöverhjul
• Varningslampa för fel fasföljd
• Lättåtkomligt nödstopp på varje lyftpelare
• Pulsräknare på samtliga lyftben

…OCH SNABBA LYFT
Arje mobil fordonslyft ökar hastigheten tack vare:
• Lyft- och sänkhastighet på 1160 mm/min
• Låghastighetsalternativ för finjusteringslyft mot
tillägg, vilket ger en lyft med två olika hastigheter
• Den är mycket lättmanövrerad och har kort svängradie
Manövrering sker via reglage på huvudskåpet eller med ett
kabelförsett telferhandtag.
Standard 220 V eluttag på huvudskåp kan mot ersättning
även beställas på samtliga lyftben.

ARJE MOBIL
FORDONSLYFT...
...har en lång lyftgaffel så att även fordon
där hjulen sitter långt in från sidan kan
lyftas. Lyftgafflarna kan kompletteras med
inläggsfixturer för att passa mindre
däcksdimensioner.
Arje mobil fordonslyft levereras som
standard med kapslingsklass IP 54. Mot
tillägg kan den levereras galvaniserad och
med högre kapslingsklass, t ex IP 55.
Arje mobil fordonslyft kan kombineras
med Arje komponentlyft och fixturer för
användning vid demonering och montering av t ex växellådor, central- och
bakväxlar samt motorer.
När fordonet lyfts upp kan det pallas upp
med Arje pallbockar och lyftarna kan
därmed användas vid andra arbetsplatser.

Tekniska data:
Lyftkapacitet
Nätspänning
Effekt
Lyft- och sänkhastighet
Lyfthöjd
Höjd
Bredd
Djup, totalt
Vändradie
Vikt
Längd lyftgaffel

7500 kg
380V, 3-fas 50 Hz*
2,2 kW
1160 mm/min
1700 mm
2350 mm
1070 mm
1170 mm
1050 mm
450 kg
400 mm

* Alternativ spänning kan levereras

SMIDIG, KOMPAKT, VÄLUTRUSTAD
Arje mobil fordonslyft har stora hjul, kort hjulbas och kompakt
konstruktion. Därför är den lätt att förflytta och frigöra golvyta.
Kraftöverföringen består av en kulskruv med direkt överföring via en
vinkelväxel, vilket ger lugna, säkra och distinkta lyft.
Lyften har inbyggt skydd för spoltvätt, är slagskyddad och tystgående.

ARJE MOBIL FORDONSLYFT 7500

FÖR MER
INFORMATION
KONTAKTA OSS!
Om du vill, kommer vi gärna och demonstrerar vårt
program i just din verkstad. Helt kostnadsfritt!
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