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Uiterst stabiele electromechanische tweepalenhef-
brug met asymmetrische armen voor personenwa-
gens en lichte bedrijfsvoertuigen met 3.5t capaciteit. 
Deze brug is ontwikkeld en volledig gefabriceerd in 
Duitsland. 



Hoofdeigenschappen

Een zeer stevig en solide ontwerp

Maximale precisie dankzij de lasvrije H-profielkolommen (Origamie-tech-
nologie). (1)

Optimale lastverdeling dankzij de nagenoeg slijtagevrije glijblokken in 
het H-profiel (8 stuks per kolom met 24 contactvlakken). (2)

Uiterst stabiel en torsievrij kolomontwerp door de extra gelaste kolom-
kraag. (3)

Drievoudige veiligheid 

Getest spindelmoerpakket met zelfborgende schroefdraad (5 jaar fa-
brieksgarantie). (4)

Unieke gepatenteerde “Giraf” moerbreukdetectie. (5)

Motorrem. (6)

De armen draaien vlak boven de grond waardoor ze een zeer lage opna-
mehoogte hebben.

Hoogte meting door slijtagevaste inductieve sensoren. 

De palen zijn 45° gedraaid voor een asymmetrische opname waardoor de 
deuren maximaal geopend kunnen worden.

Opties

- Tweede bediening

- Energieset met twee stekkers en persluchtkoppeling

- Houder voor slagmoersleutel

- Diverse speciale opnamestukken

- Wielsteunvorken voor speciale en elektrische voertuigen

- Verlengstukken voor opnamerubbers

Versies
21-1-00043 : comfortversie, blauwe palen, opties mogelijk.

21-1-00041 : stockversie, grijze palen, geen opties mogelijk.



- Hefcapaciteit

- Hefhoogte

- Heftijd / daaltijd 

- Bodemvrijheid van de draagarmen

- Verstelbereik, steunschijf 

- Verlengbereik korte draagarmen

- Verlengbereik lange draagarmen 

- Totale breedte 

- Buiten kolommen

- Binnenkolommen

- Doorrijbreedte

- Kolomhoogte

- Max. totale hoogte (met kabelbrug) 

- Vermogen 

- Zekering 

- Vereiste betonkwaliteit

- Benodigde dikte betonplaat zonder dekvloer

- Voeding

3.500 kg

1.995 mm

40 sec.

100 mm

80 - 110 mm

630 - 1.240 mm

920 - 1.490 mm

3.592 mm

3.242 mm

2.660 mm

2.300 - 2.450 mm

2.943 mm

4.499 mm

2 × 3,0 kW

C16 A

C 20/25

Min. 180 mm

3 x 400 V / 50 Hz

Technische gegevens



Dimensies


