
Katalog 2023

Jema Autolifte lokationer: Tune, Danmark - Gøteborg, Sverige



Basic Line 

• Hydraulisk
• Aluminiums motor
• Fuldautomatisk
• Quickarme
• Løftekapacitet: 4200 kg 
• Løftehøjde: 1910 mm 
• 380V
• Dansk design

JA4000T

• Hydraulisk
• Aluminiums motor
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 4000 kg 
• Løftehøjde: 1900 mm 
• 220V
• Dansk design

Om Jema Autolifte:
 
 
Jema Autolifte er en familieejet virksomhed, der blev startet i 2007, og  Jema 
Autolifte har igennem innovativt design, ekspansion og ekspertise udvidet 
forretningen så vi i dag er fuldt repræsenteret i mere end 12 lande verden over 
med salgskontorer i Sverige. 
 
Alle vores innovative lifte og produkter er designet, udviklet og testet af Jema 
Autolifte, derfor har vi 100% ”Hands on” når CE-certificeringerne og testene 
udføres i huset.  Jema Autoliftes produkter eksporteres dagligt til vores netværk 
af distributører over hele verden. 
  
Jema Autolifte har udviklet et bredt sortiment, der er fremstillet i Europa og 
ydermere tilbyder vi vores basis line serie fra Asien der er produceret af de 
bedste materialer på markedet. 
 

JA4200T-CJA4200T-CF

• Hydraulisk
• Aluminiums motor
• Fuldautomatisk
• Quickarme
• Løftekapacitet: 4200 kg 
• Løftehøjde: 1960 mm 
• 380V
• Dansk design

NYT PRODUKT

Kr. 14.998,- + moms Kr. 18.998,- + moms Kr. 16.998,- + moms



Euro Line 

JA3500T-E

• Elektromekanisk
• Aluminiums motor
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 3500 kg
• Løftehøjde: 2000 mm
• 380V
• Europæisk produceret

• Hydraulisk
• Fuldautomatisk
• Aluminiums motor
• Galvaniseret
• Løftekapacitet: 2700 kg
• Løftehøjde: 2100 mm
• 380V
• Dansk design

JA2700PA

• Elektromekanisk
• Aluminiums motor
• Fuld automatisk
• Foldearme ->>>>
• Løftekapacitet: 6000 kg
• Løftehøjde: 1920 mm
• 380V
• Europæisk produceret

Basic line

JA6000T-E

Parkeringsliften JA2700PA er et nyt produkt Jema 
Autolifte vil kunne tilbyde vores kunder i 2023. 
Parkeringsliften kan bruges som stand-alone men 
også seriekoblet. 
 
Parkeringsliftsystemet er lavet af de bedste 
komponenter og er simpelthen et produkt 
i topkvalitet. 
 
Parkeringsliften når hurtigt 2100 mm og tager biler op 
til 2700 kg. JA2700PA kan bruges til private garager, 
til bilopbevaring eller i parkeringshuse, hvor plads 
mangel skal optimeres bedst muligt. 

2 Søjlet parkeringslift system

Kr. 34.998,- + moms Kr. 64.998,- + moms

Kr. 39.998,- + moms



Euro Line 

Jema Autolifte Euro line serie:
 
Jema Autolifte har udvidet vores produktsortiment de sidste 3 år, 
derfor producerer vi også en europæisk serie. 
 
Vi tilbyder mange forskellige modeller inden for sakselifte, 2 søjlet lifte, 
4 søjlet lifte, dækapparater og afbalanceringsapparater. 
 
Jema Autolifte producerer også dækapparater og 
afbalanceringsapparater i Europa, så vores kunder har mulighed for 
at vælge mellem vores Basic line-serie eller vores Euro line-serie, når 
værkstedet skal renoveres eller ligefrem når de skal lave et 
nøglefærdigt projekt. 
 
Jema Autolifte ”We are here to surprise”



Basic line

Euro Line 



Jema Autolifte hovedkontor

Autoværksted med Jema Autolifte Euro line produkter!

Racing factory med Jema Autolifte produkter!



Autoværksted med Jema Autolifte Basic line produkter!

Racing factory med Jema Autolifte produkter!

Værksted med Jema Autolifte Basic line produkter!

Basic Line 

JA5501F
Den 4 søjlet lift JA5501F er designet af 
Jema Autolifte og er en helt ny sporingslift 
med 3 meter mellem søjlerne der gør liften 
kan bruges til 3D sporingsapparater. 
 
Med JA5501F får du virkelig en autolift, der 
tager selv de største varevogne med lethed, 
kørebane længden er 5288 mm, og liften 
har en maks. kapacitet 5,5T, og løfter hurtigt 
og sikkert til den maks. højde på 1850 mm. 
JA5501F kan købes med en 2T donkraft, der 
gør det nemt at løfte bilen fra kørebanerne. 

>>NYHED<<  4 Søjlet sporingslift

• Klar til sporing
• El-Tilslutning: 380V
• Løftehøjde: 1850mm
• Søjle højde: 2216mm
• Total højde: 2338mm
• Total længde: 6348mm
• Kørebane længde: 5288mm
• Bredde mellem søjlerne: 3000mm
• Total bredde: 3460mm
• Maks. løftekapacitet: 5500kg
• Total vægt: 1600kg
• Dansk design

Billig
ste sporingslift

Kr. 39.998,- + moms



Basic Line

JA3000S (Flytbar)

• Hydraulisk
• Gulvmonteret
• Information kontrolboks
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 3800 kg 
• Løftehøjde: 1950 mm 
• 220V
• Dansk design

JA6000S

• Hydraulisk
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 3000 kg 
• Løftehøjde: 960 mm 
• 220V
• Mobil kit kan tilkøbes
• Dansk design

JA6001S

• Hydraulisk
• Til nedstøbning
• Information kontrolboks
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 3800 kg 
• Løftehøjde: 1840 mm 
• 220V
• Dansk design

Basic Line

JA2.8Mini

Fantastisk autolift til prisen! Sakseliften JA2.8Mini er en rigtig 
brugervenlig og danmarks billigste service sakselift på markedet, der 
er den oplagte løsning til den private bruger eller klargøring/
dækskifte værkstedet.

Autoliften der gør dit liv lettere i garagen, kom væk fra gulvet, 
knæerne der knirker af at ligge i en dårlig arbejdsstilling, så er her din 
redning, JA2.8Mini sakseliften der fylder minimalt, og på trods af sin 
minimale fylde alligevel tager personbiler op til 2,8T, og løfter 
arbejdshøjden op i 120cm.

Autoliften er flytbar, og det flytbare kit er med i prisen, dette er 
fantastisk hvis man i det gode vejr vil tage autoliften med udenfor, 
så er dette en mulighed, eller hvis behovet er at rykke den rundt i 
garagen så gøres det nemt med det flytbare kit.

For at gøre dine udfordringer med forskellige løftepunkter nemmere, 
medfølger der også 2 forskellige slags gummipuder/højdeadapter 
som gør det nemmere at komme til på de højere biler.

JA2.8Mini monteres nemt til 220V stikkontakt, og bruger kun 10L olie.

Da vi tænker på din sikkerhed er denne lift CE godkendt!

Mobil service sakselift
• Hydraulisk
• Manuel sikkerhedslås udløser
• Løftekapacitet: 2800 kg 
• Løftehøjde: 1200 mm 
• 220V
• Mobil kit inkluderet
• Dansk design

Kr. 14.998,- + moms Kr. 27.998,- + moms Kr. 27.998,- + moms

Kr. 10.998,- + moms



Euro Line 

JA3000S-E

JA3500S-E

• Hydraulisk
• Gulvmonteret
• Hydraulisk
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 5500 kg
• Løftehøjde: 1880 mm
• 380V
• Europæisk produceret

Euro Line

• Hydraulisk
• Gulvmonteret
• Hydraulisk
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 3500 kg
• Løftehøjde: 1950 mm
• 380V
• Europæisk produceret

• Hydraulisk
• Manuel sikkerhedslås udløser
• Løftekapacitet: 2800 kg 
• Løftehøjde: 1200 mm 
• 220V
• Mobil kit inkluderet
• Dansk design

Flytbar Service sakselift
Sakseliften JA3000S-E er et Euro line produkt fra 
Jema Autolifte! 

Liften er lavet af de bedste komponenter og er 
derfor ganske enkelt topkvalitet. 
 
Liften når hurtigt 960 mm og tager biler op til 3000 kg. 
og med det medfølgende mobilsæt kan du i 
ekspresfart montere mobilkittet og nemt flytte liften 
den rundt på værkstedet alt efter hvor liften er 
nødvendig. 
 
Sakseliften bruger 380V og behøver ikke nogen 
anden type af installation.

• Hydraulisk
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 3000 kg 
• Løftehøjde: 960 mm 
• 380V
• Mobil kit inkluderet
• Europæisk produceret

Europæisk produceret kørebane sakselift!

Sakseliften JA9000S-E er en Europæisk kvalitets kørebane 
sakselift med ekstra sakseløftere i kørebanerne og klar til sporing 
(Drejeplader er ekstra tilbehør) Autoliften JA9000S-E er til den 
kræsne bruger eller det større autoværksted.

BESTSELLER!

Kr. 17.998,- + moms

Kr. 32.998,- + moms Kr. 89.998,- + moms

JA9000S-E



JA3500F

• Hydraulisk
• Manuel sikkerhedsudløser
• Løftekapacitet: 3500 kg 
• Løftehøjde: 1850 mm 
• 220V
• Mobil kit og donkraft kan tilkøbes
• Dansk design

Euro Line

Basic Line

JA4000F

• Hydraulisk
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 4000 kg 
• Løftehøjde: 1850 mm 
• 380V
• Donkraft og LED lys kan tilkøbes
• Dansk design

JA5500F

• Hydraulisk
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 5500 kg 
• Løftehøjde: 1850 mm 
• 380V
• Donkraft og LED lys kan tilkøbes
• Dansk design

JA5000F-E

• Klar til sporing
• Hydraulisk
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 5000 kg
• Løftehøjde: 1800 mm
• 380V
• Europæisk produceret
• Donkraft kan tilkøbes

JA5001F-E

• Klar til sporing
• Sakseløftere i kørebanerne
• Hydraulisk
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 5000 kg
• Løftehøjde: 1850 mm
• 380V
• Europæisk produceret
• Donkraft kan tilkøbes

JA12000F-E

• Hydraulisk
• Fuldautomatisk
• Løftekapacitet: 12000 kg
• Løftehøjde: 1660 mm
• 380V
• Europæisk produceret
• Donkraft kan tilkøbes

Kr. 19.998,- + moms Kr. 29.998,- + moms Kr. 32.998,- + moms

Kr. 129.998,- + momsKr. 74.998,- + momsKr. 69.998,- + moms



Euro Line 

JA2000J-E

JA1600J JA2000J-AIR

• Hydraulisk
• Løftekapacitet: 2000 kg
• Løftehøjde: 630 mm
• Hydraulisk luftpumpe
• Kan benyttes til følgende modeller:
• JA4000F/JA5500F/JA5501F
• Dansk design

Euro Line

• Hydraulisk
• Løftekapacitet: 8000 kg
• Løftehøjde: 1410mm
• Hydraulisk luftpumpe
• Donkraft til JA12000F-E
• Europæisk produceret
• Dansk design

JA8000J-E

• Hydraulisk
• Løftekapacitet: 1600 kg
• Løftehøjde: 380 mm
• Hydraulisk luftpumpe / Liften motor
• Kan benyttes til følgende modeller:
• JA3500F/JA4000F/JA5500F/JA5501F
• Dansk design

Donkraft
Donkraften (JA2000J-E) er en af vores mest solgte 
donkrafte til vores Euro line 4 søjlet autolift JA5000F-E 
og JA5001F-E! 

Dette er en dansk produceret donkraft, af meget 
høj kvalitet. Donkraften er designet og bygget til at 
håndtere presset på et meget travlt værksted, hvor 
der kræves kvalitetsprodukter. 
 
Donkraften passer til de fleste mærker 4 søjlet 
autolifte på markedet, JA2000J-E er nem og hurtig at 
betjene og har en maksimal løftekapacitet på 
2000 kg. 
 
Løfteplatformene kan nemt justeres, så brugeren kan 
ramme løftepunkterne på bilen. 
 
Jema Autolifte donkraften har sikkerhedslåse og er 
CE godkendt, da sikkerheden er i højsædet for os.

• Hydraulisk
• Løftetid: 15 sec.
• Sænketid: 10 sec.
• Løftehøjde: 400mm
• CE godkendt
• Løftekapacitet: 2000 kg
• Dansk design

Basic Line

Kr. 12.498,- + moms

Kr. 39.998,- + momsKr. 5.998,- + momsKr. 4.998,- + moms



Jema Autolifte A/S en del af Jema Group Aps

Jema Autolifte din total leverandør

DWB DWB+ DWB-1 DWB-2.2

Jema Autoliftes produkter er innovative løsninger til fornuftige penge! Kontakt os 
for mere information.
 
Med vores landsdækkende serviceafdeling tilbyder vi også opsætning og 
servicecering af autolifte til Danmarks bedste priser!

DWC DWC-2 DWC-3

DWC-8-E DWC-9-E DWC-10-E DWC-11-E

DWB-7-E DWB-8-E DWB-9-E DWB-10-E

Fuldautomatisk

Laser pointer!

RING NU! Tlf. (+45) 48180300

Kr. 5.998,- + moms Kr. 8.998,- + moms Kr. 10.998,- + moms

Kr. 6.998,- + moms Kr. 8.998,- + moms Kr. 11.498,- + moms Kr. 14.498,- + moms

Kr. 9.998,- + moms Kr. 13.998,- + moms Kr. 18.998,- + moms Kr. 39.998,- + moms

Kr. 9.998,- + moms Kr. 15.998,- + moms Kr. 18.998,- + moms Kr. 24.998,- + moms

Jema Autolifte tager forbehold for eventuelle tastefejl. Jema Autolifte kan til alle tider ændre priserne i kataloget og på vores hjemmeside.


