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MagiX 35 DS II
Elektro-hydraulisk dobbelt-sakseløfter med 3,5 t kapacitet

Anvendelse

 Check-in
 Reparationer 

 og vedligeholdelse

Beskrivelse:

 Dobbelt master / slavesystem, derfor er trykluft og 
 sikkerhedspaler ikke nødvendige

 Selvlåsende rørbrudsventil i cylinder mod pludselig 
 stigning i hastighed

 Styrestander med trykknapper, integreret pumpeanlæg  
 og alarmsignal

 Automatisk udluftning af cylindre i slutposition
 Elektronisk ligestyring ved fotocelle og reflektor, stopper  

 løfteren ved 50 mm højdeforskel 
 Nødsænkeventiler kan åbnes manuelt 
 Stabil saksekonstruktion
 Ramper af tåreplader, let opkørsel også med våde hjul
 Galvaniseret bundramme, som standard 
 Ingen mekanisk forbindelse mellem saksesektionerne,  

 derfor fri gennemgang 
 Smøringsfrie teflon glidelejer i alle samlinger
 Optimalt løfteområde fra små personbiler op til VW T6  

 med kort akselafstand / BMW serie 7 lang (G12)
 Lav minimumshøjde ≤ 100 mm, derfor let overkørsel, også  

 for lave køretøjer
 Ingen fast indkørselsretning, løfteren er reversibel, fleksibel  

 placering af styrestanderen. 
 Anbefalet: forreste venstre side

 Gummikonsoller: 1 sæt = 4 stk, H = 40 mm, slange- og  
 kabelafdækninger medleveret

Standardfarver: 
 Kørebaner og saksesektioner: RAL 7016 - grå
 Ramper: RAL 3020 - rød

Versioner:

 Kan leveres med forskellige 
 styrespændinger

 For gulvmontage eller   
 nedsænkning

 G = galvaniserede kørebaner

Tilbehør:

 Ekspansionsboltesæt
 LED-belysningssæt til 

 gulvmonterede versioner
  Galvaniseret montageramme, for  

 nedsænket version
 Sæt gummikonsoller, 20, 40, 60,  

 70, 80 og 100 mm
 Slangeforlængersæt inkl. 

 afdækning (+ 1 m)
 Ekstra lange overkørselsramper  

 for sænkede køretøjer
 Travers for løft af 4x4 køretøjer

Specialfarver på forespørgsel!

Godkendelser / anbefalinger

 Volvo
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MagiX 35 DS II
Elektro-hydraulisk dobbelt-sakseløfter med 3,5 t kapacitet

Scan QR-koden for detaljeret 
produktinformation.

Yderligere information på 
www.autopstenhoj.com

Specielt fladt design ≤ 100 mm

Tekniske data

Løftekapacitet 3.500 kg

Slaglængde 1.923 mm

Løftehøjde
2.023 mm / 1.923 mm

+ Rubber pads

Løfte- / sænketid 40 / 38 sec.

Pumpeenhed 2.2 kW

Styrespænding 3Ph - 230/400V - 50/60 Hz

Kørebaner

Kørebanelængde 1,480 – 2,200 mm

Kørebanebredde 625 mm

Afstand mellem kørebaner 900 mm (recommended)

Max. afstand 
saksesektion - styring

2 m

Min. højde 
Superstruktur, gulvmontage: ≤ 100 mm

Superstrukture, nedsænkning: 0 mm

Nedstøbningsdybde
Superstruktur, gulvmontage: 0 mm

Superstruktur, nedsænkning: 100 mm

Galvaniseret bundramme, som 
standard  

Smøringsfrie teflon glidelejer i alle 
samlinger

Stabile ramper lavet af tåreplader, 
hvilket giver en bedre hjulgreb, selv 
ved våde forhold

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

https://www.autopstenhoj.com/dk/catalog/product/view/id/29867

