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Premium heftechnologie voor 
transporters & Co. 
5.0 - 6.5 t
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De Biglift serie van AUTOPSTENHOJ
overtuigt met hefcapaciteiten van 5.5 en 6.5 t.
Sedert decennia heffen wij vakkundig en op veilige wijze 
bestelwagens en lichte vrachtwagens via in de vloer gebouwde 
elektro-hydraulische hefbruggen.

Distributiecentra voor goederen worden naar de stadsrand 
verplaatst, bovenop is er de sterke opgang van online-handel. 
Om alle goederen tijdig bij de klant te leveren, neemt het aantal 
bestel- en stadsvrachtwagens alsmaar toe.

Als innovatief en vooruitstrevend bedrijf werken wij nauw 
samen met gereputeerde fabrikanten van bedrijfsvoertuigen. 
Vanuit dit perspectief werd het duidelijk dat gewicht en volume 
van bestel- en stadsvrachtwagens aanzienlijk zou toenemen.
Dit deed ons beslissen de diameter van de hefzuigers naar 213 
mm te brengen zodat ondanks de hogere vereisten, stabiliteit 
een zekerheid zou blijven.

De hefcapaciteiten van 5.5 of 6.5 t voor hefbruggen met 
zwenkarmen, corresponderen exact met de vereisten van 
fabrikanten van bedrijfswagens. Dankzij 2.30 of 2.65 m afstand 
tussen de hefkolommen verloopt oprijden probleemloos.

Soms is meer    gewoon meer!
En veel    helpt veel! 
De dubbele en zelfs drievoudig telescopische zwenkarmen, 
samen met de ruime reeks opnamerubbers en wielsupports, 
bereikten alle opnamepunten zonder problemen.
Het ruime algemene hefbereik, samen met corresponderende 
opnamerubbers, garandeert probleemloos heffen van zowel 
klassieke als elektrische voertuigen.
Uiteraard hebben wij voor deze serie vertrouwd op 
duizendmaal geteste componenten waaronder de in olie 
ondergedompelde motor, flexibele synchronisatie,  
hardverchroomde hefzuigers en hoogwaardige geleidingen.
De versies met rijbanen hebben 650 mm als gevraagde breedte. 
Lengte: 4.8 m voor 5.5 t of 5.5 m voor 6.5 t

Grootse prestaties
De krachtpatsers van AUTOPSTENHOJ Biglift from 5.5 - 6.5 t

Duozuigerhefbrug
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Maestro 2-palenhefbruggen van 5.0 - 6.5 t
Grootse prestaties
De krachtpatsers van AUTOPSTENHOJ

De Maestro series van AUTOPSTENHOJ
overtuigt met sterke hefcapaciteiten van  
5.0 - 6.5 t.
De laatste decennia zijn snelle ontwikkelingen alom 
tegenwoordig en ook voor onze elektro-mechanische 
2-palenhefbruggen is dit het geval.
Wereldwijd worden de gelaste kolommen in combinatie met 
hefwagens met rollers, geroemd om hun uitzonderlijke 
stabiliteit.
Krachtige motoren en hoogwaardige lagers zorgen voor een 
nog krachtiger geheel.
De hefcapaciteiten van 5.5 of 6.5 t voor hefbruggen met 
zwenkarmen, corresponderen volmondig met de vereisten 
afkomstig van fabrikanten van bedrijfsvoertuigen. 
De doordachte positie van de zwenkarmen in rust, zorgen 
voor een probleemloze ruime toegang.

Soms is meer    gewoon meer!
En veel    helpt veel! 

De dubbele en zelfs drievoudig telescopische zwenkarmen, 
samen met de ruime reeks opnamerubbers en wielsupports, 
bereiken alle opnamepunten zonder problemen.

Het bereik van de armen is zondermeer ruim. Samen met 
corresponderende opnamerubbers garandeert dit zonder 
belemmeringen, het veilig heffen van zowel klassieke als 
elektrische voertuigen.

Zoals steeds hebben wij voor deze serie hefbruggen vertrouwd 
op duizendmaal geteste componenten en een opmerkelijk 
hoog niveau van betrouwbaarheid bereikt.

Wij beschikken eveneens over een complete productfolio van 
4-palenhefbruggen waarvan hun afmetingen zich verhouden 
met deze van moderne bedrijfswagens.
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Sharklift 4.55 & 4.65 F 480/550 Biglift 2.55 Fv Uni Biglift 4.55 Combi Saav

AUTOPSTENHOJ

Major 4-post lift 5 - 7.2 t

Wij maken  4-hefzuigers, 4-palen ... ...met hefcapaciteit van 5.0 - 7.2 t

Illustrations are not binding and optional. Under reserve of dimensional, constructional and technical modifications! Validity 02/2021.
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+45 76 82 13 30
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