Basic Line
JA3500F
Mobil 4 Søjlet lift

Jema Autolifte Basic line flytbar 4 Søjlet lift JA3500F
Jema 4-søjlet flytbar lift den første og eneste TÜV CE
godkendte på markedet! JA3500F er en oplagt
autoliftløsning til hobbyværkstedet eller den
semiprofessionelle bruger.
JA3500F er særdeles brugervenlig da den er flytbar
og nem at påmontere eventuel donkraft og lys
(tilvalg). Autoliften er en af vores klassikere som vi har
design optimeret og forbedret i 2015.
Brugeren får således rigtig meget lift for pengene.
Uden tvivl markedets bedste 4 søjlet økonomilift.
JA3500F er CE godkendt af TÜV

Tekniske specifikationer
•
Løftekapacitet 3500 kg.
•
Løftetid 50 sec.
•
Sænketid 40 sec.
•
Løftehøjde 1850 mm
•
220V el tilslutning
•
Motorkraft 2.2 Kw
•
Lydniveau 70 db
•
Sikkerhedsventil
•
Vægt 900 kg.
•
Manuel sikkherdslåse udløser
•
CE godkendt af TÜV
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Sikkerhed først
Jema flytbar 4 Søjlet lift er den første af sin
slags, der er CE godkendt af TÜV. JA3500F
har 4 punkt sikkerhedslåse, med manuel
låseudløser.
Sikkerheds advarsel
JA3500F har top og bund kontakt, når liften
sænkes til 20 cm fra gulvet, stopper liften
automatisk, og brugeren skal igen trykke
på ned knappen, hvorefter en advarselslys
begynder og liften sænkes til bund position.
Dobbelt parkering/Donkraft kan monteres
JA3500F kan både bruges som dobbelt
parkering eller montere en donkraft imellem
kørebanerne og bruge dem som en 4 Søjlet
lift (Bare flytbar).
Hjulkit
Med hjulene er det muligt inden for få
minutter at montere dem på liften og
herefter flytte den til en anden position. Den
perfekte løsning til den private eller det lille
værksted med begrænset plads!

Den flytbar 4 Søjlet lift JA3500F er en af vores klassikere som vi har
designoptimeret og forbedret. Brugeren får således rigtig meget
lift for pengene. Uden tvivl markedets bedste 4 søjlet økonomilift.
JA3500F is CE approved by TÜV

Tilbehør Donkrafte

JA1600J-AIR

JA1600J-OIL
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