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Jema Autolifte kontor: Tune, Danmark - Göteborg, Sverige



Basic Line 

• Hydraulisk
• Motor i aluminium
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 4200 kg
• Lyfthöjd: 1960 mm
• 400V

JA4000T

• Hydraulisk
• Motor i aluminium
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 4000 kg
• Lyfthöjd: 1900 mm
• 230V

Om Jema Autolifte:
 
 
Jema Autolifte är ett familjeägt företag som startades 2007, Jema Autolifte har 
genom omstrukturering, expansion och kompetens kommit till att representeras i 
mer än 12 länder världen över med kontor i Danmark och Sverige. 

Alla våra innovativa produkter är designade, granskade och utvecklade av Jema 
Autolifte, Vi har därför 100 % kontroll av CE-certifieringarna samt upprepade tester 
som görs internt i Danmark. Jema Autoliftes produkter exporteras dagligen till vårt 
nätverk av distributörer runt om i världen. 
 
Jema Autolifte har valt ut produkter inom vårt sortiment som tillverkas i Europa samt 
vår basic line serie från Asien av de bästa materialen på marknaden. Vi levererar 
både till privata individer, bilverkstäder samt ett flertal olika återförsäljare runt om i 
landet.

JA4200T-CJA4200T-CF

• Hydraulisk
• Motor i aluminium
• Helautomatisk
• Ställbara armar
• Lyftkapacitet: 4200 kg
• Lyfthöjd: 1960 mm
• 400V

Ny produkt fö
r 



Euro Line 

JA3500T-E

• Elektromekanisk
• Motor i aluminium
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 3500 kg
• Lyfthöjd: 2000 mm
• 400V
• Europeiskt producerat

• Hydraulisk
• Helautomatisk
• Motor i aluminium
• Galvaniserad körbana
• Lyftkapacitet: 2700 kg
• Lyfthöjd: 2100 mm
• 400V

JA2700PA

• Elektromekanisk
• Motor i aluminium
• Helautomatisk
• Dubbelledade armar ->>>>
• Lyftkapacitet: 6000 kg
• Lyfthöjd: 1920 mm
• 400V
• Producerad i Europa

Basic line

JA6000T-E

Parkeringslyften JA2700PA är en ny kommande produkt från Jema 
Autolifte. Parkeringslyften kan användas som en fristående lyft 
men kan även seriekopplas.

Parkeringslyften JA2700PA är tillverkat av de bästa 
komponenterna och är därför helt enkelt en parkeringslyft i 
toppkvalitet.

JA2700PA når snabbt 2100 mm och tar bilar upp till 2700 kg. 
JA2700PA kan användas för den privata garaget, förråd eller i ett 
parkeringshus där utrymmet är av viktigt värde.

Parkeringslyften kopplas till 400V och är givetvis CE-godkänd!

NY PRODUKT - Parkeringslyft system

Ny produkt fö
r 2022



Euro Line 

Jema Autolifte Euro line serie:
 
Jema Autolifte har under de senaste två åren 
utökat sitt produktsortiment och kan därför även 
erbjuda vårt egna europeiska serie. 

Jema Autolifte erbjuder ett flertal olika modeller 
inom Saxlyftar, Tvåpelarlyftar, Fyrpelarlyftar och 
Däckmaskiner  från Europa, detta ger våra 
kunder möjlighet att välj mellan Basic-serie eller 
vår Euro- Line serie när det är dags för 
verkstaden att förnya sin utrustning!

Jema Autolifte we are here to surprise.



Basic line

Euro Line 



Jema Autolifte huvudkontor

Bilverkstad med Jema Autoliftes Euro line produkter! 

Racing factory med Jema Autolifte produkter!



Bilverkstad med Jema Autoliftes Basic line produkter! 

Racing factory med Jema Autolifte produkter!

Værksted med Jema Autolifte Basic line produkter!

Basic Line 

JA5501F
Fyrpelarlyften JA5501F är en nydesignad 
billyft från Jema Autolifte anpassat för hju-
linställning, med en bredd mellan pelarna 
på 3 meter möjliggör även 3D-mätning på 
denna lyft.

Med JA5501F får du verkligen en lyft som 
enkelt tar även de största skåpbilarna. 
JA5501F har en körbane längd som mäter 
5288 mm och en maximal lyftkapacitet på 
5,5 ton vilket denna billyft lyfter snabbt och 
säkert till en max. höjd på 1850 mm. JA5501F 
kan köpas med en 2T- domkraft som gör det 
enkelt att lyfta bilen från körbanan. 

>>NY<<  Fyrpelarlyft för hjulinställning!

• Elektrisk anslutning: 400V
• Max. lyfthöjd: 1850 mm
• Pelarhöjd: 2216 mm
• Total höjd: 2468 mm
• Total längd: 6438 mm
• Körbanelängd: 5288 mm
• Bredd mellan pelare: 3000 mm
• Total bredd: 3460 mm
• Max. lyftkapacitet: 5500 kg.
• Totalvikt: 1600 kg.

Ny produkt fö
r 2022



Basic Line

JA3000S (Flyttbar)

• Hydraulisk
• Golvmonterad
• Digital kontrollpanel
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 3800 kg
• Lyfthöjd: 1950 mm
• 230V

JA6000S

• JA3000S (Flyttbar)
• Hydraulisk
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 3000 kg
• Lyfthöjd: 960 mm
• 230V
• Hjulsats finns som tillbehör

JA6001S

• Hydraulisk
• Installation i golv
• Digital kontrollpanel
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 3500 kg
• Lyfthöjd: 1850 mm
• 230V

Bästsä
ljare

Basic Line

JA2.8Mini

En fantastisk prissatt billyft! Saxlyft JA2.8Mini är en riktigt 
användarvänlig och Europas billigaste servicelyft på marknaden, 
vilket är den självklara lösningen för den privata användaren 
eller som ett komplement för däckverkstaden.

JA2.8Mini är Mobil och användarvänlig. Saxlyften som gör ditt 
arbete enklare i garaget, glöm dagar du arbetat på golvet med 
en domkraft eller pallbockar. JA2.8 Mini tar minimalt med 
utrymme i garaget, och trots sin minimala storlek lyfter den upp 
till 2,8 T till en arbetshöjd på 120 cm.

Saxlyften är mobil och hjul satsen ingår i priset.

Att lyften är flyttbar innebär att du har friheten att använda 
billyften utomhus om vädret tillåter, eller om det behövs för att 
flytta den runt verkstadsgolvet. I priset har vi inkluderat 2 olika 
typer av gummikuddar-höjd adaptrar så du har möjlighet att 
arbeta med ett större utbud av bilar på ett lättare och säkrare 
sätt.

JA2.8Mini kopplas enkelt på ett 230V-uttag och kräver 10 L 
hydraulolja för att fungera.

Flyttbar service saxlyft JA2.8Mini

•  Hydraulisk
• Manuell säkerhetslås
• Lyftkapacitet: 2800 kg
• Lyfthöjd: 1200 mm
• 230V
• Hjulsats inkl. i priset

• Hydraulisk
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 3000 kg
• Lyftkapacitet: 960 mm
• 400V
• Hjulsats ingår
• Producerad i Europa



Euro Line 

JA3000S-E

JA6500S-E JA3500S-E

• Hydraulisk
• Golvmonterad
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 3500 kg
• Lyfthöjd: 1950 mm
• 400V
• Producerad i Europa

Euro Line

• Hydraulisk
• Golvmonterad 
• Inbyggda frihjulssaxar
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 5500 kg
• Lyfthöjd: 1880 mm
• 400V
• Hjulinställningsförberedd
• Producerad i Europa

JA9000S-E

• Hydraulisk
• Golvmonterad
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 3500 kg
• Lyfthöjd: 1930 mm
• 400V
• Producerad i Europa

•  Hydraulisk
• Manuell säkerhetslås
• Lyftkapacitet: 2800 kg
• Lyfthöjd: 1200 mm
• 230V
• Hjulsats inkl. i priset

Flyttbar Service Saxlyft
Saxlyft JA3000S-E är en Euro line produkt från 
Jema Autolifte! Lyften är tillverkad av de bästa 
möjliga komponenterna och är därför en produkt av 
toppklass.

Lyften når snabbt 960 mm och tar bilar upp till 3000 
kg. Levereras med 4 st gummikuddar och en flyttbar 
hjulsats, med denna hjulsats kommer du snabbt att 
kunna göra billyften flyttbar i garaget beroende på 
var lyften behövs.

Saxlyften ansluts till 400V och har dubbla hydraulcy-
lindrar under bägge lyft plattorna detta gör att det 
inte behövs någon mekanisk spärranordning, enkelt 
och driftsäkert och ingen tryckluft behöver anslutas.

• Hydraulisk
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 3000 kg
• Lyftkapacitet: 960 mm
• 400V
• Hjulsats ingår
• Producerad i Europa



JA3500F

• Hydraulisk
• Manuell säkerhetslås
• Lyftkapacitet: 3500 kg
• Lyfthöjd: 1850 mm
• 230V
• Hjulsats och domkraft finns som tillbehör.

Euro Line

Basic Line

JA4000F

• Hydraulisk
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 4000 kg
• Lyfthöjd: 1850 mm
• 400V
• Domkraft och LED belysning 
• Finns som tillbehör.

JA5500F

• Hydraulisk
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 5500 kg
• Lyfthöjd: 1850 mm
• 400V
• Domkraft och LED belysning 
• Finns som tillbehör.

JA5000F-E

• Hjulinställningsförberedd
• Hydraulisk
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 5000 kg
• Lyftkapacitet: 1800 mm
• 400V
• Producerad i Europa
• Domkraft finns som tillbehör

JA5001F-E

• Hjulinställningsförberedd
• Inbyggda frihjulssaxar
• Hydraulisk
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 5000 kg
• Lyftkapacitet: 1890 mm
• 400V
• Producerad i Europa
• Domkraft finns som tillbehör

JA12000F-E

• Hydraulisk
• Helautomatisk
• Lyftkapacitet: 12000 kg
• Lyfthöjd: 1660 mm
• 400V
• Producerad i Europa
• Domkraft finns som tillbehör



Euro Line 

JA2000J-E

JA1600J JA2000J-AIR

• Hydraulisk
• Lyftkapacitet: 1600 kg
• Lyfthöjd: 630 mm
• Styrs av en hydraulisk luftpump
• Kan användas på JA4000F/JA5500F/                                

                JA5501F

Euro Line

• Hydraulisk
• Lyftkapacitet: 8000 kg
• Lyfthöjd: 1410 mm
• Styrs av en hydraulisk luftpump
• Domkraft för JA12000F
• Producerad i Danmark

JA8000J-E

• Hydraulisk
• Lyftkapacitet: 1600 kg
• Lyfthöjd: 380 mm
• Styrs av en hydraulisk luftpump
• Kan användas på JA3500F

Domkraft / Frihjulslyft
JA2000J-E är en av våra bästsäljande domkraf-
ter och passar till vår fyrpelarlyft i Euro Line serien 
JA5000F-E!

Den danskproducerad domkraften är svår att hitta 
i bättre kvalitet.Domkraften är för dig som inte vill 
kompromissar på kvaliteten, JA2000J-E passar även 
ett flertalet andra modeller och märken på 
marknaden. 

JA2000J-E är snabb och enkel att använda med en 
maximal lyftkapacitet på 2000 kg. 

Lyft Plattformarna justeras efter behov vilket gör det 
lättare att träffa lyftpunkterna på fordonet.

Jema Autolifte JA2000J-E säkerhetslås är av högsta 
topp klass så att du kan arbeta utan att behöva 
oroa dig för säkerhet!

• Hydraulisk
• Lyfttid: 15 sek
• Sänkningstid: 10 sek
• Max lyfthöjd: 400 mm
• CE-godkänd
• Max lyftkapacitet: 2000 kg
• Producerad i Danmark

Basic Line



Jema Autolifte A/S en del av Jema Group Aps! 

Jema Autolifte din helhetsleverantör

DWB DWB+ DWB-1 DWB-2.2

Jema Autoliftes produkter erbjuder innovativa 
lösningar för förnuftiga pengar! Kontakta oss för mer 
information

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

Helautomatisk

Laserpekare!

Ring oss på tel. 040 23 30 90


