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

4 koloms parkeer hefbrug 
Artnr.: TW436P / TW436P-G

(1) Bijvoorbeeld met drie parkeerhefbruggen naast elkaar   (2) Dwarsbalken   (3) Brede oprijplaten   (4) Optioneel beschikbaar: verzetplaten
(hiermee vermindert de totale breedte van de hefbrug van 2900 mm tot nog maar 2640 mm)   (5) Voetbeschermingsbeugel   (6) Inclusief: Wiel afrolkegels

inbegrepen   (7) Krachtige elektromotor   (8) Handmatige ontgrendeling van de veiligheidssloten   (9) Optioneel beschikbaar: olieopvangplaten

Jacking bundel
TW 436 P W

Verzetplaten
TW 436 P VP

Snelle en
eenvoudige montage

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Hydraulisch overbelastingsventiel• 
Hydraulische cilinder onder de rijbaan zorgt voor• 

 krachtig heffen en dalen
Mechanische veiligheidshaken• 
Handmatige ontgrendeling van veiligheidshaken• 
Slap kabel- en kabelbreukbeveiliging• 
Voertuig veiligheidsremsysteem • 
Voetbeschermingsbeugel• 
Akoestische waarschuwingszender• 

    Product omschrijving
De handige 4-Koloms-Parkeerhefbrug. Ideaal in
krappe ruimtes. De zeer � exibel inzetbare mobiele
set is optioneel beschikbaar, waardoor deze 4-Koloms-
Parkeerhefbrug zeer eenvoudig te verplaatsen is.
Met onze optioneel beschikbare hoek verzetplaten
voor omzetten van motor + bedieningskast naar de
voorzijde, vermindert men de totale breedte van de
hefbrug, optimaal bij het monteren van meerdere
parkeerhefbruggen naast elkaar.

    Leveringen inclusief
Parkeer Hefbrug inclusief motorunit• 
Testboek en CE certi� caat• 
Wiel afrolkegels inbegrepen (4 Stuks)• 
Online montage video• 
Online product video• 

Mobiele set (TW 436P RK):
Voor nog meer � exibiliteit

Wiel afrolkegels 
inbegrepen

Nu ook verkrijgbaar
in Antraciet- grijs !

of

NIEUW:  
Grey lijn
uitvoering 

Artnr.: TW436P-G

Artnr.: TW436P

Inclusief :

Eerste vangpositie (instelbaar) op
een hefhoogte van ca. 450 mm
(veiligheidsafstand: 100 mm)

Maximale spoorbreedte van het bovenste voertuig: 2040 mm
Maximale doorgangsbreedte voor het op de grond geparkeerde voertuig: 2380 mm
Maximale doorgangsbreedte van het bovenste voertuig: 2280 mm
Gezekerde onder rijhoogte: ca. 1730 mm

Tech. Gegevens: TW 436 P

Hef kapaciteit CE 3600 kg

Maximale hefhoogte 1900 mm

Rijbaan (L / B) 4094/475 mm

Heffen, dalen ca. 45/30 sec.

Krachtstroom 230 V

Motorvermogen  2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht  830 kg

Manuell

230 V
3600 kg

Details

Afmetingen en technische gegevens


