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Jema Autolifte Basic line lav profil saxlift JA6000S

JA6000S til gulvmontering saxlift med en minimums højde 
på kun 11 cm. 

JA6000S, har dansk produceret flytbar LED lys på den ene 
platform, og der medfølger naturligvis gummiklodser som 
nemt placerers under bilens løftepunkter. Liften når hurtigt 
1800mm. og tager biler op til 3800 kg.

Saxliften bruger kun 220V og er designet med en dob-
bel hydraulisk kredsløb der sikre liften ikke sænker ved et 
eventuelt slangebrud.

JA6000S er selvfølgelig CE godkendt af CEM International

Tekniske specifikationer
• Løftekapacitet 3800 kg.
• Løftetid 50 sec. 
• Sænketid 40 sec.
• Løftehøjde 1835 mm
• Digital information kontrolboks 
• 220V el tilslutning 
• Motorkraft 2.2 Kw
• Lydniveau 65 db
• Sikkerhedsventil
• Vægt 900 kg.
• CE godkendt
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JA6000S er den perfekte løsning, hvis du ønsker en sakselift i 
høj kvalitet. Liften er til gulvmontering hvilket gør forarbejdet til 
installationen minimal. Med JA6000S sakseliften har brugeren 
mulighed for at arbejde på selv de laveste biler da 
minimumshøjden kun er 11 cm.

Til gulvmontering
JA6000S er fremstillet til 
gulvmontering, så brugeren  
nemt og hurtigt kan montere liften.

Platform design
Lav profil sakseliften er produceret 
med henblik på at du som bruger 
nemt og hurtigt kan løfte de ønsket 
køretøjer. Platformene har en bredde 
på hele 660mm og der følger 
naturligvis 4 stk. gummiklodser med 
som nemt kan placeres under 
køretøjets fixpunkter.

Opkørselsramper  
Platformene er udformet således 
at der er opkørselsramper i begge 
ender, ramperne kan også bruge 
som løfte punkt så den både kan tag 
korte og lange køretøjer

Sikkerhedssystem og el tilslutning
JA6000S bruger kun 220V og har 
udviklet med et hydraulisk 
sikkerhedssystem, så du som bruger 
trygt kan arbejde ved liften.
JA6000S har en digital information 
kontrolboks der informere når service 
er påkrævet.
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