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Maestro 35 M
Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,5 t kapacitet

 Reparationer og 
 vedligeholdelse

Beskrivelse:

Søjler:
 Asymmetrisk opstilling af søjler, køretøjer kan placeres 

 i bageste område af arbejdspladsen for bedre døråbning
 Meget stabile, svejste søjler
 Bundrammefri, derfor nem indkørsel
 To kraftige motorer
 Koldvalsede spindler, længere levetid
 Kunststofmøtrikker, længere levetid 
 Løftestol med 8 glideklodser, lav friktion
 Løftestol med gevindhuller for let montage af diverse  

 løftearme 
 Dørstop monteret på løftestolen
 Obstruktionssystem som standser løfteren ved forhindring
 Trykknapstyring med alarmsignal
 Programmerbart højdestop 
 Elektronisk ligestyring ved sammenligning af pulser på  

 kileremskiverne

Arme:
 Universalt løfteområde fra små personbiler op til VW T6  

 med stor akselafstand med F-konsoller
 Mulig parallel-parkering for nemmere og hurtigere 

 placering af køretøjer 
 Arme kan åbnes mere end 180° for bedre indkørsel  

 (+45°), ved løftere monteret i 90° vinkel i forhold til   
 køreretningen 

 Lav minimumshøjde

Standard farver:
 Stol og arme: RAL 3020 - rød
 Søjler: RAL 7016 - grå

Versioner:

 Kan leveres med forskellige 
 styrespændinger

 Kan leveres med udvendigt og  
 indvendigt armlåsningssystem  
 (Premium) 

 Premium armsæt med særlig lavt  
 profil for sportsbiler

 F = flexkonsol
 CF = combiflex konsol
 CF-08 = combiflex-08 konsol
 DT/- = dobbelt-teleskopiske 

 korte arme / enkelt-teleskopiske  
 lange arme

 DT/DT = dobbelt-teleskopiske  
 korte arme / 
 dobbelt-teleskopiske lange arme

Tilbehør:

 Kan leveres med forskellig 
 portalhøjder, alternativt 
 undergulvssæt

 Ekspansionsboltesæt
 LED-belysning, fleksibelt med  

 spiralkabel, monteret med 
 magneter på søjler eller køretøj

 Powermodul med trykluft- og  
 strømudtag 

 Ekstra styring
 Stort udvalg af ekstra konsoller

Specialfarver på forespørgsel!

Anvendelse

CF-konsol / CF-08 konsol / 

F-konsol
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Maestro 35 M
Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,5 t kapacitet

Scan QR-koden for detaljeret 
produktinformation.

Yderligere information på 
www.autopstenhoj.com

Tekniske data

Løftekapacitet 3.500 kg

Slaglængde 1.900 mm

Løftehøjde 1.988 – 2.028 mm

Løfte- / sænketid approx. 35 sec.

Pumpeenhed 2 x 2.8 kW

Styrespænding  3 x 230 / 400V – 50 Hz – 20 A

Armsuperstruktur

Konsol inkl. i levering
F: 11027: 88 – 128 mm

CF:  (105 - 215 mm)
CF-08: 660501+777395 (95 - 250 mmm)

Indføringshøjde i 
superstrukturen

F Standard: 65 mm
F Premium: 53 mm

Min. højde
F Premium: 88 mm, 78 mm with extra 

lifting pad 29265

Gennemkørselsbredde 2.455 mm

Bredde mellem søjler 2.815 mm

Totalbredde 
- ydre kant fodplader

3.500 mm

Total højde søjler 3.100 mm

Total højde inkl. portal 4.060 - 4.420 mm

Armlængde, forrest,  
min. – max.

F DT: 640 - 1.175 mm
F Premium DT: 555 – 1.100 mm

Armlængde, bagest, 
min. – max.

F DT: 875 - 1.585 mm
F Premium: 925 – 1.550 mm

Arme kan åbnes mere end 180° for 
bedre indkørsel (+45°), ved løftere 
monteret i 90° vinkel i forhold til 
køreretningen  

Stor døråbningsvinkel, dørstop 

Trykknapstyring med alarmsignal

AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstraße 90 
D-48432 Rheine

  +49 5971 8602-02
  info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit

  +45 76 82 13 30
  info@autopstenhoj.com


