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230 V
4200 kg

Manual

Details

Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking
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Basic-Line Hefbrug 
Artnr.: TW 242 G

2986 mm
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Automatische(1) 
 draagarmvergrendeling
 ondersteuning

Asymmetrische draagarmen   (2) 
 voor brede opening van
 de deuren

In hoogte verstelbare draaischijf(3) 

Krachtige elektromotor(4) 

IP 54 elektriciteitskast(5) 

Deurstopbeveiliging(6) 

Arm speling hoogte: 96 mm(7) 

Kolomhoogte van(8) 
 slechts 2,32 m

Overzetplaat slechts(9) 
 35 mm hoog

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

    Leveringen inclusief
Twee koloms hefbrug inclusief motor-unit• 
Zware montage ankers (10 pcs.) | Deur bescherming• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek | CE-certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

    Product omschrijving
De TW 242 G Basic-Line hefbrug is speciaal 
gemaakt voor beperkte ruimtes.
Dankzij de totale breedte van slechts 3 m en
een kolomhoogte van slechts 2,32 m is deze
brug perfect geschikt voor normale garages.
Met verstelbare opneempads, en extreem vlakke 
drempel, maar 35 mm.

Speciaal voor
beperkte ruimte

Garage-

model

Ons nieuwe model heeft een totale breedt van
minder dan 3 m en een kolomhoogte van slechts 2,32 m

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Totale breedte van slechts 3 m• 
Kolomhoogte van slechts 2,32 m• 
Perfect geschikt voor normale garages• 
Mechanische veiligeidshaken• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal• 

 gewalst metaal
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen• 

 en dalen
Automatische draagarmvergrendeling• 

 ondersteuning
Synchronisatie controle door middel van kabels• 
Manuele ontgrendeling aan beide zijden• 
Telescopisch verstelbare draagarmen• 

Opbouw-
video!

Product-
video!

Verhoog adapter
(4 stuks in een set)
Zie pagina 31!
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Let op onze technische 
vergelijkingstabel (op pagina 6)
voor de koop van uw
2-Koloms-Hefbrug(gen)!

De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 200 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 150 mm tot 200 mm
gebruikt kan worden.

In krappe ruimtes kan de hefbrug ook smaller dan de
aangegeven totale breedte worden optebouwd.
H o e  w e r k t  d a t ?  B e l  o n s  v o o r  i n f o  !

Tech. Gegevens: TW 242 G

Hef kapaciteit CE 4200 kg

Maximale hefhoogte
1600 mm/
Ad 1740

Minimale hefhoogte 96 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 230 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 540 kg


