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Jema Autolifte Basic line mobil fyrpelarlyft JA3500F

JA3500F Basic Line är den första mobila fyrpelarlyft att bli  
CE-godkänd av TÜV. JA3500F är en utmärkt billyfts lösning för 
hobbyverkstad eller semi-professionell användare.  
 
JA3500F är extremt användarvänlig och flyttbar! (Hjulsats 
tillval) JA3500F kan även utrustas med en körbanedomkraft 
(tillval) JA3500F fyrpelarlyft är en klassiker i vårt sortiment
som fick en facelift 2015 för att förbättra produkten. 

Med JA3500F får användaren en mycket prisvärd fyrpelarlyft 
som är utan tvekan den bästa fyrpelarlyften i sin klass. 

JA3500F CE godkänd.

Teknisk specifikation
• Lyftkapacitet: 3500 kg
• Lyfttid: 50sek.
• Sänkningstid: 40sek.  
• Lyfthöjd: 1850 mm
• Elektrisk anslutning: 220V
• Motoreffekt: 2,2 kW
• Ljudnivå: 70 db
• Totalvikt: 900 kg
• Mauellt säkerhetslås
• Säkerhetsventil
• CE-godkänd
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Den mobila fyrpelarlyften är en klassiker i vårt sortiment som fick en facelift 
2015 för att förbättra produkten.Här får användaren mycket valuta för  
pengarna, utan tvekan den bästa fyrpelarlyften i sin klass. 

JA3500F är CE-godkänd.

Säkerheten först 

Jema Autolifte mobil fyrpelarlyft JA3500F är den 

första mobila fyrpelarlyft att bli CE-godkänd.

JA3500F har 4-punkts säkerhetslås, som frigörs 

enkelt manuellt.  

Säkerhets summer 

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, hvor-

efter en advarselslys begynder og liften sænkes til 

bund position.

Perfekt fyrpelarlyft eller parkeringslyft JA3500F 

kan båda användas som en dubbel parkeringslyft 

eller så kan användaren kan köpa till en domkraft 

mellan körbanorna och använd den som en vanlig 

fyrpelarlyft (som är flyttbar).

Hjulsats  

Flyttbar hjulsats finns som tillbehör, med denna sats 

kommer du snabbt att kunna göra billyften flyttba. 

JA3500F runt där det är bäst för använda sig av. Den 

perfekta lösningen för dig när lagringsutrymmet i 

garaget / verkstaden är begränsat
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