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Autom. 3000 kg
230 V
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Details

Afmetingen en technische gegevens
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U kunt op ons rekenen! Groot onderdelenmagazijn met servicewerkplaats en vakmensen!

Midrise schaarbrug 
Artnr.: TW S3-10 E

Mobiele set (de ideale toevoeging
voor uw TW S3-10 E) Oprijplaten

TW S3-10R

Ideaal voor racewagens
4 StuksTW S3-10A

Dus extreem flexibel, want er is alleen
een geschikte stroomaansluiting nodig!

( g e e n  p e r s l u c h t  n o d i g )

NIEUW: Elektromagnetische 
ontgrendeling

(1) Hoogwaardig en grote hydraulische cilinders   (2) Intuïtief bedienbaar besturingssysteem   (3) Automatische ontgrendeling van

de veiligheidssloten   (4) Met uitklapbare oprijplaten voor een langer opnameplatform   (5) Versterkte grondplaten   (6) Laag pro� el heftafels van 110 mm

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Vergrendelbare oprijplaten voor een langer opneemgebied• 
Mechanische synchronisatie van beide heftafels voor perfect heffen• 
FAILSAFE veiligheidssysteem (controle bewaking van• 

 de vergrendelingspositie)
Dubbel hydraulisch leiding systeem voor symmetrische• 

 verdeling van systeemdruk
Directe aansturing door twee krachtige hydraulische cilinders• 
Nooddaalfunctie bij stroomuitval • 
Autom. Sicherheitsver- en ontgrendelen• 
Voetbeveiliging door Stop signaal | Voetbescherming• 
Hoogwaardige poedercoating• 

    Product omschrijving
Laag stijgende schaarhefbrug met 1m hefhoogte. 
Ideaal voor bandenservice, schadeherstel en
poetsbedrijven. De schaarlift is eenvoudig verplaatsbaar 
door de mobiele kit (optioneel) en eenvoudig te
gebruiken als een extra werkplek op een verharde 
onder grond zoals asfalt, bestrating of betonvloer.
Met automatisch elektromagnetische
ontgrendeling (geen persluchtaansluiting vereist).

    Leveringen inclusief
Lift incl. Controller• 
Wagen opneem-rubber blokken• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek | CE certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

*Let alstublieft op: standaard wordt het 400-Volt-modell geleverd, vermeld bij de bestellin, indien ude 230-Volt-Variant wilt!
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Tech. Gegevens: TW S3-10 E

Hef kapaciteit CE 3000 kg

Maximale hefhoogte
1000 mm +

rubber blokken

Laagste hefhoogte 110 mm

Heffen, dalen ca. 20/20 sec.

Krachtstroom 400 V of 230 V*

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht  500 kg


