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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HYDRAULISKA DOMKRAFTER
SIDA 12-16

INGROUNDLYFTAR
SIDA 6-11

LUFTHYDRAULISKA DOMKRAFTER
SIDA 17-22

SAXDOMKRAFTER
SIDA 27-31

FRIHJULSLYFTARE
SIDA 32-33, 40-42

GROPDOMKRAFTER
SIDA 34-42

VERKSTADSKRANAR
SIDA 43-44

HJULLYFTARE
SIDA 48-49

PRESSAR
SIDA 50-54

FLASKDOMKRAFTER
SIDA 61-62

VÄXELLÅDSDOMKRAFTER
SIDA 45-47

PALLBOCKAR
SIDA 58-60

FLYGPLANSDOMKRAFTER
SIDA 55-57

PROFIL
SIDA 4-5

MÅTTSCHEMAN
SIDA 64-65

HEAVY DUTY-DOMKRAFT
SIDA 23-26
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PROFIL

Produktutveckling
För att konstant ligga i täten 
av utvecklingen strävar AC's 
produktutvecklare ständigt efter 
att såväl förbättra det nuvarande 
produktprogram som att utveckla 
nya produkter, som lever upp till 
marknadens behov och krav.

Tack vare detta har AC varit 
i stånd att bygga upp en stark 
marknadsposition och skapa en 
hög grad av kundnöjdhet. AC har 
lyckats utveckla en märkesvara som 
kännetecknas av hög kvalitet och 
innovativa lösningar.

Tillverkning
Våra produkter är ”MADE IN 
DENMARK” i en modern och 
högteknologisk produktionsapparat 
som till stor utsträckning består 
av robotar, laserskärmaskiner 
och avancerade CNC-
bearbetningsanläggningar.

AC Hydraulic A/S sysselsätter 
130 välutbildade och erfarna 
medarbetare, som sätter en ära i 
att tillverkar marknadens bästa och 
innovativa kvalitetsprodukter.

Vi utvecklar och tillverkar våra 
produkter i en modern fabrik, 
där vi fortlöpande investerar i nya 
maskiner och tillverkningsmetoder.

Historia
AC Hydraulic A/S är ett familjeägt 
aktiebolag som ligger i Viborg, 
Danmark.

Verksamheten grundades 
1958 av smedmästare Anker 
Christensen (AC). Kort efter det 
att han startar hantverks- och 
reparationsverksamheten, fick Anker 
Christensen idén att utveckla en 
verkstads- och lastbilskran.

Detta tiltag skulle visa sig bli 
grundvalen för den egentliga 
tillverkningen, och AC-kranar blev 
ett kvalitetsbegrepp i Danmark.

Man utvecklade snabbt ett brett 
sortiment av lyftutrustning, och med 
det utökade produktprogrammet 
var företaget även redo att sälja på 
exportmarknaderna. 

AC Hydraulic A/S är idag ett väl 
konsoliderat företag som exporterar 
mer än 80 % av sin produktion. 
Företaget leds av den tredje 
generationen, Søren och Claus 
Anker Christensen, som tillsammans 
äger hela aktiekapitalet.



|  5

Kvalitet
Vi sätter en stor ära i att alltid 
leverera den bästa kvaliteten.

För att säkerställa en konstant 
och hög kvalitet testas varje 
enskild produkt innan den 
skeppas från fabriken. Detta och 
mycket annat framgår av vårt 
kvalitetssäkringssystem, som är 
certificerat enligt til ISO 9001:2000.

Marknader
AC Hydraulic A/S är 
marknadsledande inom de flesta av 
de produktområden vi sysslar med. 
Våra produkter distribueras världen 
över till fler än 50 länder.

Distributionen sker genom ett 
noga utvalt nätverk av duktiga 
och engagerade återförsäljare och 
samarbetspartners.

Dert finns en AC-produkt på de 
flesta bilverkstäder i Europa - 
din garanti för en väl beprövad 
kvalitetsprodukt som du kan lita på.

Vision
Vår övergripande vision är att 
vara det bästa och högst ansedda 
hydraulikföretaget i Europa inom 
våra produktområden. Inget mindre 
än så.

Vi arbetar konstant med att 
förbättra de primära begreppen i 
vår målsättning: 

Det är en evig strävan efter 
perfektionism, och kanske 
kommer vi aldrig att uppfylla alla 
målsättningar till 100 %.... men vi 
försöker!

EXCELLENCE IN 
QUALITY, SAFETY, 
DESIGN & SERVICE

INNOVATION 
AND AVAILABILITY+
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259

25005000

7500

 UL2

Kapacitet 2 x 15 t

Lyfthöjd 1900 mm

Antal cylindrar/rörliga 2 / 1

Kassettlängd 8700 mm

Kassettbredd 1030 mm

Avstånd mellan lyftpunkterna 2500 - 7500 mm

Lyfttid upp/ned 80 sek

Effektbehov 12 kw

Oljemängd per cylinder 25 l

Vikt 4,6 t

Verkstadens nya standardlyft med 2 lyftcylindrar för lastbilar, 
dragfordon och bussar med 1 framaxel och upp till 3 bakaxlar

Levereras nyckelfärdig i en varmgalvaniserad stålkassett. Efter utgrävning och 
gjutning kan de färdiga kablarna anslutas till styrskåpet – Plug and Play

Lyften är i golvhöjd – särskilt lämpligt för mycket låga fordon. Det stegsäkra 
och eleganta rulljalusiet i aluminium klarar upp till 7 tons belastning

Lyften har en fast och en rörlig cylinder med 15 tons kapacitet vardera. 
Den sammanlagda kapaciteten är 30 ton

Cylindrarna aktiveras synkroniserat eller var för sig. Cylindrarna kan styras 
noga med den användarvänliga touch-fjärrkontrollen

Säkerhetsfunktionen är optimerad med två oberoende hydrauliska kretsar i 
varje ram och uppfyller europeisk standard EN1493

Beställ vår specialbroschyr om du vill veta mer

Kapacitet:   30 t
Antal lyftcylindrar:  2 stk

INGROUNDLYFTAR

UL2
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 UL3

Kapacitet 3 x 15 t

Lyfthöjd 1900 mm

Antal cylindrar/rörliga 3 / 2 

Kassettlängd 14340 mm

Kassettbredd 1030 mm

Avstånd mellan lyftpunkterna 1300 - 12800 mm

Lyfttid upp/ned 80 sek

Effektbehov 18 kw

Oljemängd per cylinder 25 l

Vikt 7 t

Mångsidig lyft med 3 lyftcylindrar för praktiskt taget alla typer av 
fordon, bland annat hela vagntåg och ledbussar

Levereras nyckelfärdig i två varmgalvaniserade stålkassetter. Efter utgrävning och 
gjutning kan de färdiga kablarna anslutas till styrskåpet – Plug and Play

Lyften är i golvhöjd – särskilt lämpligt för mycket låga fordon. Det stegsäkra 
och eleganta rulljalusiet i aluminium klarar upp till 7 tons belastning

Lyftens mellersta cylinder är fast monterad, medan de övriga två är rörliga. 
Varje cylinder har en kapacitet på 15 ton, vilket ger en samlad kapacitet på 45 ton

Cylindrarna aktiveras synkroniserat eller var för sig. Cylindrarna kan styras 
noga med den användarvänliga touch-fjärrkontrollen

Även enkel att använda med endast två aktiva cylindrar

Säkerhetsfunktionen är optimerad med två oberoende hydrauliska kretsar i 
varje ram och uppfyller europeisk standard EN1493

Beställ vår specialbroschyr om du vill veta mer

Kapacitet:   45 t
Antal lyftcylindrar:  3 stk

INGROUNDLYFTAR

UL3
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16500

1600 1300 1600

4000 4000 4000

Mångsidig lyft med fyra lyftcylindrar som även klarar hela vagntåg 
och ledbussar

Levereras med två touch-fjärrkontroller och kan lätt och flexibelt användas 
som två fristående lyftar med två lyftcylindrar vardera (UL2), eller som en lyft 
med två, tre eller fyra aktiva cylindrar. 

Lyften har en fast och tre rörliga cylindrar med 15 tons kapacitet vardera
Den totala kapaciteten är 60 ton

Traverser och rulljalusier hålls plana med verkstadsgolvet i lyftens fulla längd 
oavsett cylindrarnas läge. Jalusiet klarar upp till 7 tons belastning

Hög säkerhetsnivå med två fristående hydraulikkretsar i varje cylinder. Uppfyller 
europeisk standard EN 1493

En framtidssäkrad och flexibel lyft som klarar alla verkstadens lyftuppdrag 

Plug & Play – färdigtestad med lyftcylindrarna komplett monterade i varmgalva-
niserade stålkassetter redo för installation

Beställ broschyren om du vill veta mer

Kapacitet:   60 t
Antal lyftcylindrar:  4

INGROUNDLYFTAR

UL4

UL4

4 x 15 t

1900 mm

4/3

17400 mm

1030 mm

1300–16500 mm

80 sek

24 kw

25 l

9 t

Kapacitet 

Lyfthöjd

Antal cylindrar/rörliga

Kassettlängd

Kassettbredd

Avstånd mellan lyftpunkterna

Lyfttid upp/ned

Effektbehov

Oljemängd per cylinder

Vikt
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19025

1600 1300 1600 1300

4000 3075 3075 3075

Den ultimata lyften med 5 lyftcylindrar framtidssäkrar verkstaden 
och erbjuder flera lyftlösningar i en enhet

Lyftlösningen som gör verkstaden helgarderad inför framtidens lyftuppgifter

Levereras med två touch-fjärrkontroller och kan lätt och flexibelt användas 
som två fristående lyftar som växlar mellan två och tre aktiva lyftcylindrar, eller 
som en lyft med två, tre, fyra eller fem aktiva cylindrar 

Lyften har en fast och fyra rörliga cylindrar med 15 tons kapacitet vardera Den 
totala kapaciteten är 75 ton

Traverser och rulljalusier hålls plana med verkstadsgolvet i lyftens fulla längd 
oavsett cylindrarnas läge. Jalusiet klarar upp till 7 tons belastning

Hög säkerhetsnivå med två fristående hydraulikkretsar i varje cylinder. Uppfyller 
europeisk standard EN 1493

Plug & Play – färdigtestad med lyftcylindrarna komplett monterade i varmgalva-
niserade stålkassetter redo för installation

Beställ broschyren om du vill veta mer

Kapacitet:   75 t
Antal lyftcylindrar:  5

INGROUNDLYFTAR

UL5

UL5

5 x 15 t

1900 mm

5/4

20000 mm

1030 mm

1300–19025 mm

80 sek

30 kw

25 l

11 t

Kapacitet 

Lyfthöjd

Antal cylindrar/rörliga

Kassettlängd

Kassettbredd

Avstånd mellan lyftpunkterna

Lyfttid upp/ned

Effektbehov

Oljemängd per cylinder

Vikt
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TILLBEHÖR – INGROUNDLYFTAR

Förlängare
Ökar lyfthöjden med 100 mm
(Beställ 2 per travers)

Passar till:
Alla modeller

Lyftsadel
Ökar lyfthöjden med 40 mm
(Beställ två per travers)

                                                                                                                                                      
 

Passar till:
Alla modeller

Lyftsadel
Ökar lyfthöjden med 150 mm
(Beställ två per travers)

Passar till:
Alla modeller

Lyftsadel
Ökar lyfthöjden med 90 mm
(Beställ två per travers)

Passar till:
Alla modeller
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TILLBEHÖR – INGROUNDLYFTAR

Lyftsadel för differential
Möjliggör lyft under differentialväx-
ellådor

Passar till:
Alla modeller

Låg och bred travers med 
justerbar räckvidd
Steglös ökning av räckvidden 
1 608–1 817 mm 

Är med sin helt plana utformning 
mycket lämplig för att lyfta stads-
bussar
(Beställ 2 per travers)

Passar till:
Alla modeller

Låg aluminiumsadel
För skydd av underredet 

Ytterst lämplig vid lyft av bussar 
(beställ 2 st. per travers)

Passar till:
Alla modeller

Fällbar lyftsadel
Flexibel lyftsadel med två lyfthöjder:  
105 mm och 244 mm
(Beställ två per travers)

Passar till:
Alla modeller
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Domkraft för lyft av person- 
och varubilar

Mycket låg min. höjd på endast 80 
mm
Bred och robust ram tillverkad av 
högstyrkestål
Exakt och säker kontroll vid sänkning
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Tystgående hjul med 
polyuretangummidäck skonar 
verkstadsgolvet
Ergonomiskt handtag säkrar ett 
ordentligt och fast grepp
DK20Q är utrustad med quicklift-
pedal för enkel och snabb lyftning 
till lyftpunkten

Höglyftande domkraft som 
lämpar sig för bilar med låg 
frihöjd

Mycket låg min. höjd på endast 80 
mm i en längd på 380 mm
Bred och robust ram tillverkad av 
högstyrkestål
Quicklift-pedal för enkel och snabb 
lyftning till lyftpunkten
Exakt och säker kontroll vid 
sänkning
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Tystgående hjul med polyuretan-
gummidäck skonar verkstadsgolvet
Ergonomiskt handtag säkrar ett 
ordentligt och fast grepp

DK13HLQ

 DK20  DK20Q DK13HLQ

DK20 / DK20Q

HYDRAULISKA DOMKRAFTER

Kapacitet:  2,0 t
Max. höjd:  495 mm

Kapacitet:  1,3 t
Max. höjd:  735 mm

Kapacitet 2,0 t 2,0 t 1,3 t 

Min. höjd 80 mm 80 mm 80 mm

Max. höjd 495 mm 495 mm 735 mm

Längd, ram 660 mm 660 mm 940 mm

Längd, handtag 950 mm 950 mm 950 mm

Ramhöjd 160 mm 160 mm 160 mm

Bredd 410 mm 410 mm 480 mm

Vikt 31 kg 31 kg 39 kg
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HYDRAULISKA DOMKRAFTER

Höglyftande domkraft som 
lämpar sig för SUV-bilar och 
varufordon

Mycket låg min. höjd på endast 80 
mm
Bred och robust ram tillverkad av 
högstyrkestål
Quicklift-pedal för enkel och snabb 
lyftning till lyftpunkten
Exakt och säker kontroll vid 
sänkning
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Tystgående hjul med polyuretan-
gummidäck skonar verkstadsgolvet
Ergonomiskt handtag säkrar ett 
ordentligt och fast grepp

Höglyftande domkraft till
lastbil, lantbruks- och
entreprenadmaskiner

Låg min. höjd på endast 140 mm
Möjlighet för eftermontering 
av luftgummihjul för lättare 
manövrering
(extra tillbehör)
Bred och robust ram tillverkad av 
högstyrkestål
Quicklift-pedal för enkel och snabb 
lyftning till lyftpunkten
Exakt och säker kontroll vid sänkning
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Ergonomiskt handtag säkrar ett 
ordentligt och fast grepp

DK50HLQ

 DK20HLQ DK50HLQ

DK20HLQ

Kapacitet:  5,0 t
Max. höjd:  975 mm

Kapacitet:  2,0 t
Max. höjd:  795 mm

Kapacitet 2,0 t 5,0 t

Min. höjd 80 mm 140 mm

Max. höjd 795 mm 975 mm

Längd, ram 950 mm 1290 mm

Längd, handtag 950 mm 1200 mm

Ramhöjd 220 mm 265 mm

Bredde 500 mm 525 mm

Vikt 49 kg 170 kg
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Domkraft till lastbil, lantbruks- 
och entreprenadmaskiner

Låg min. höjd på endast 140 mm
Möjlighet för eftermontering 
av luftgummihjul för lättare 
manövrering (extra tillbehör)
Bred och robust ram tillverkad av 
högstyrkestål
Quicklift-pedal för enkel och snabb 
lyftning till lyftpunkten
Exakt och säker kontroll vid 
sänkning
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Ergonomiskt handtag säkrar ett 
ordentligt och fast grepp

Domkraft till lastbil, lantbruks- 
och entreprenadmaskiner

Låg min. höjd på endast 150 mm
Möjlighet för eftermontering 
av luftgummihjul för lättare 
manövrering (extra tillbehör)
Bred och robust ram tillverkad av 
högstyrkestål
Quicklift-pedal för enkel och snabb 
lyftning till lyftpunkten
Exakt och säker kontroll vid 
sänkning
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Ergonomiskt handtag säkrar ett 
ordentligt och fast grepp

DK100Q / DK120Q

 DK40Q DK60Q DK100Q  DK120Q

DK40Q / DK60Q

HYDRAULISKA DOMKRAFTER

Kapacitet:  4,0 / 6,0 t
Max. höjd:  600 mm

Kapacitet:  10,0 / 12,0 t
Max. höjd:  585 mm

Kapacitet 4,0 t 6,0 t 10,0 t 12,0 t

Min. höjd 140 mm 140 mm 150 mm 150 mm

Max. höjd 600 mm 600 mm 585 mm 585 mm

Längd, ram 800 mm 800 mm 805 mm 805 mm

Längd, handtag 950 mm 1200 mm 950 mm 1200 mm

Ramhöjd 240 mm 240 mm 260 mm 260 mm

Bredd 500 mm 500 mm 530 mm 530 mm

Vikt 95 kg 95 kg 118 kg 118 kg
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HYDRAULISKA DOMKRAFTER

Domkraft till gaffeltruckar - 
lämpar sig även för lantbruk 
och industri

Extra låg min. höjd på endast 55 
mm
Kombi-domkraft med 2 lyftpunkter 
(sax 55 - 455 mm, cylinder 410 - 
730 mm)
Kapacitet är 4 t på saxen och 5 t 
på cylindern
Hopfällbar och därmed även 
lämplig för servicefordon
Bred och robust ram tillverkad av 
högstyrkestål
Exakt och säker kontroll vid 
sänkning
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning

FJ40

 FJ40

Kapacitet:  4,0 / 5,0 t
Max. höjd:  455 / 730 mm

Kapacitet (sax/cylinder) 4,0 / 5,0 t

Min. höjd (sax/cylinder) 55 / 410 mm

Max. höjd (sax/cylinder) 455 / 730 mm

Längd, ram 810 mm

Längd, handtag 830 mm

Ramhöjd 100 mm

Bredd 250 mm

Vikt 43 kg
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745-1150 mm

EXTRA TILLBEHÖR - HYDRAULISKA DOMKRAFTER

Gummisadel
Skyddar bilens underrede

Passar till:
DK20
DK20Q
DK13HLQ
DK20HLQ
T3

Luftgummihjul av hög kvalitet
Säkrar enkel transport och stor 
manöverförmåga - även på ojämna 
golv

Passar till:
DK40Q
DK60Q
DK100Q
DK120Q
DK50HLQ

Lyftbalk
Lyfter bilen fri för samtidig byte av 
båda hjul 
Räckvidd med teleskoparmar från 
745 till 1150 mm

Passar till:
DK20
DK20Q
DK13HLQ
DK20HLQ

Förlängare - FDK1
Förlänger för lyft av fordon med 
stor frihöjd (100 mm)

Passar till:
DK20 / DK20Q
DK13HLQ / DK20HLQ

Förlängare - FDK2
Förlänger för lyft av fordon med 
stor frihöjd (125 mm)

Passar till:
DK40Q / DK60Q
DK100Q/DK120Q/DK50HLQ

Kapacitet:  1,0 t
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Bärbar luftdomkraft - 
idealisk för servicefordon m.m. 

Låg min. höjd på endast 160 mm 
och låg vikt på endast 28 kg
Praktisk design och inga lösa 
slangar, handtag och ventiler 
Lätt att använda med körstång, 
bärhandtag och manöverventil 
integrerat i en och samma funktion 
Hårdförkromad kolvstång säkrar 
lång livstid
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Dödmansgreppet ger optimal 
säkerhet vid lyftning och sänkning
Transportsäkring/väggupphängning 
för servicefordon och verkstad 
(extra tillbehör)
Inkl. 2 st. förlängare (50/100 mm)

Kapacitet 25 / 10 t

Min. höjd 160 mm

Max. höjd 235 / 320 mm

Längd, ram 535 mm

Längd, handtag 550 mm

Bredd 225 mm

Bredd med hjul 290 mm

Försörjningstryck 9 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min

Vikt 28 kg

 B25-2

B25-2

BÄRBAR LUFTHYDRAULISK DOMKRAFT

Kapacitet:  25 / 10 t
Max. höjd:  235 / 320 mm
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LUFTHYDRAULISKA DOMKRAFTER

Kapacitet 25 t 25 t 

Min. höjd 220 mm 360 mm

Max. höjd 345 mm 610 mm

Längd, ram 770 mm 820 mm

Längd, handtag 1355 mm 1355 mm

Bredd 160 mm 230 mm

Bredd med hjul 305 mm 310 mm

Försörjningstryck 9 - 12 bar 9 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min 350 l/min

Vikt 62 kg 71 kg

 25-1 25-1H

1-stegs luftdomkraft till 
entreprenadmaskiner och 
lastbilar

Min. höjd på 220 mm
Utformad för hård, intensiv och 
professionell användning
Hårdförkromad kolvstång
säkrar lång livstid
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Dödmansgreppet ger optimal 
säkerhet vid lyftning och sänkning
25-1TH har ett teleskophandtag 
som ökar räckvidden under 
fordonet till 2125 mm och ger en 
säker och bekväm användning
Inkl. 2 st. förlängare (50/100 mm)

25-1

Kapacitet:  25 t
Max. höjd:  345 mm

1-stegs luftdomkraft 
till lantbruks- och 
entreprenadmaskiner, trailers 
och andra fordon med stor 
frihöjd.

Min. höjd på 360 mm og stor max. 
höjd på 610 mm och inklusive 
förlängare F250 (extra tillbehör) 
ökar max. höjden till 860 mm
Hårdförkromad kolvstång
säkrar lång livstid
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Dödmansgreppet ger optimal 
säkerhet vid lyftning och sänkning
25-1HTH har ett teleskophandtag 
som ökar räckvidden under fordonet 
till 2170 mm och ger en säker och 
bekväm användning
Inkl. 2 st. förlängare (50/100 mm)

25-1H

Kapacitet:  25 t
Max. höjd:  610 mm
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Allround 2-stegs luftdomkraft 
till bussar och lastbilar

Låg min. höjd på endast 180 mm
Utformad för hård, intensiv och 
professionell användning
Hårdförkromad kolvstång
säkrar lång livstid
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Dödmansgreppet ger optimal 
säkerhet vid lyftning och sänkning
25-2TH har ett teleskophandtag 
som ökar räckvidden under 
fordonet till 2125 mm och ger en 
säker och bekväm användning
Inkl. 2 st. förlängare (50/100 mm)

25-2

Kapacitet:  25 / 10 t
Max. höjd:  275 / 380 mm

2-stegs luftdomkraft till stora 
bussar och lastbilar

Min. höjd på 220 mm
Utformad för hård, intensiv och 
professionell användning
Hårdförkromad kolvstång
säkrar lång livstid
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Dödmansgreppet ger optimal 
säkerhet vid lyftning och sänkning
50-2TH har ett teleskophandtag som 
ökar räckvidden under fordonet 
till 2170 mm och ger en säker och 
bekväm användning
Inkl. 2 st. förlängare (50/100 mm)

 25-2 50-2

50-2

LUFTHYDRAULISKA DOMKRAFTER

Kapacitet:  50 / 25 t
Max. höjd:  340 / 450 mm

Kapacitet 25 / 10 t 50 / 25 t

Min. höjd 180 mm 220 mm

Max. höjd 275 / 380 mm 340 / 450 mm

Längd, ram 770 mm 810 mm

Längd, handtag 1355 mm 1355 mm

Bredd 160 mm 200 mm

Bredd med hjul 305 mm 315 mm

Försörjningstryck 9 - 12 bar 9 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min 350 l/min

Vikt 60 kg 80 kg
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310/310

LUFTHYDRAULISKA DOMKRAFTER

3-stegs luftdomkraft till fordon
med extra stor frihöjd

Min. höjd på 220 mm och stor max. 
höjd på 560 mm
Utformad för hård, intensiv och 
professionell användning
Hårdförkromad kolvstång
säkrar lång livstid
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Dödmansgreppet ger optimal 
säkerhet vid lyftning och sänkning
50-3HTH har ett teleskophandtag 
som ökar räckvidden under fordonet 
till 2165 mm och ger en säker och 
bekväm användning

Får av säkerhetsskäl inte användas 
tillsammans med förlängare

50-3 50-3H

50-3H

3-stegs luftdomkraft till
låggolvsbussar och andra
fordon med låg frihöjd

Mycket låg min. höjd på endast 150 
mm och samtidigt stor lyftkapacitet
Teleskopcylinder ger en bra lyfthöjd 
trots den låga min. höjden
Utformad för hård, intensiv och 
professionell användning
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Dödmansgreppet ger optimal 
säkerhet vid lyftning och sänkning
50-3TH har ett teleskophandtag
som ökar räckvidden under
fordonet till 2165 mm och ger en
säker och bekväm användning
Inkl. 2 st. förlängare (50/100 mm)

50-3

Kapacitet:  50 / 25 / 10 t
Max. höjd:  210 / 265 / 335 mm

Kapacitet:  50 / 25 / 10 t
Max. höjd:  340 / 450 / 560 mm

Kapacitet  50 / 25 / 10 t 

Min. höjd 150 mm 

Max. höjd 210 / 265 / 335 mm 

Längd, ram 810 mm 

Längd, handtag 1355 mm 

Bredd 200 mm 

Bredd med hjul 310 mm 

Försörjningstryck 9 - 12 bar 

Min. luftförbrukning 350 l/min 

Vikt 67 kg 

50 / 25 / 10 t

220 mm

340 / 450 / 560 mm 

810 mm

1355 mm

200 mm

310 mm

9 - 12 bar

350 l/min

77 kg
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 65-1 65-1H

LUFTHYDRAULISKA DOMKRAFTER

Luftdomkraft till tunga fordon 
med stor frihöjd

Min. höjd på 425 mm og max. höjd 
på 725 mm, inklusive förlängare är 
max. höjd 1025 mm
Utformad för hård, intensiv och 
professionell användning
Hårdförkromad kolvstång
säkrar lång livstid
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Dödmansgreppet ger optimal 
säkerhet vid lyftning och sänkning
65-1HTH har ett teleskophandtag 
som ökar räckvidden under 
fordonet till 2340 mm och ger en 
säker och bekväm användning
Inkl. 2 st. förlängare (100/200 mm)
Levereras med luftgummihjul

65-1H

Kapacitet:  65 t
Max. höjd:  725 mm

Luftdomkraft till tunga 
entreprenadmaskiner

Min. höjd på 245 mm och extremt 
stor kapacitet på 65 t
Utformad för hård, intensiv och 
professionell användning
Hårdförkromad kolvstång
säkrar lång livstid
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Dödmansgreppet ger optimal 
säkerhet vid lyftning och sänkning
65-1TH har ett teleskophandtag 
som ökar räckvidden under 
fordonet till 2180 mm och ger en 
säker och bekväm användning
Inkl. 2 st. förlängare (100/200 mm)
Levereras med luftgummihjul som 
standard

65-1

Kapacitet:  65 t
Max. höjd:  380 mm

Kapacitet 65 t 65 t

Min. höjd 245 mm 425 mm

Max. höjd 380 mm 725 mm

Längd, ram 825 mm 980 mm

Längd, handtag 1355 mm 1355 mm

Bredd 200 mm 300 mm

Bredd med hjul 380 mm 380 mm

Försörjningstryck 9 - 12 bar 9 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min 350 l/min

Vikt 95 kg 138 kg
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EXTRA TILLBEHÖR - LUFTHYDRAULISKA DOMKRAFTER

Förlängare
Ökar max. höjd med 250 mm

Får inte användas i kombination med 
andra förlängare

Passar till:
B25-2
25-1
25-1H
25-2
50-2
50-3

Domkraftsadel
Ø 145 mm
Lämpar sig för lyft under bultar, 
differential m.m.

Passar till:
B25-2
25-1
25-1H
25-2
50-2
50-3

V-sadel
Lämpar sig för lyft under diverse 
axlar

Passar till:
B25-2
25-1
25-1H
25-2
50-2
50-3

Transportsäkring och vägg-
upphängning till B25-2
Säker förvaring i servicefordon, 
vilket förhindrar skador vid 
plötslig inbromsning. Praktisk 
väggupphängning i verkstad

Passar till:
B25-2

Kapacitet:  10 t

Kapacitet:  10 t



|  23

13
00

1550

465
350

43
5 57

0

HEAVY DUTY-DOMKRAFT

Heavy duty-domkraft med låg 
frihöjd till fordon i gruv-  
eller enreprenadbranschen                                                                  
Min/max höjd 435/570 mm
Kraftigt chassi av massivt stål byggt 
för att hålla i svåra omgivningar 

Stora gummihjul säkrar enkelt pla-
cering även på svåra underlag
Innovativ konstruktion av chassiet 
möjliggör reparationer och till och 
med hjulbyte på platsen 

Hög frihöjd för problemfri körning 
över spår och i ojämn terräng
Ergonomiskt handtag med många 
placeringsmöjligheter  

Dödmansgrepp ger optimal säker-
het vid höjning och sänkning

100-1L

150-1L

Kapacitet:  100 t
Max. höjd:  570 mm

Kapacitet:  150 t
Max. höjd:  570 mm

100-1L 150-1L

100 t 150 t

435 mm 435 mm

570 mm 570 mm

1550 mm 1550 mm

1300 mm 1300 mm

350 mm 350 mm

465 mm 465 mm

10 bar 10 bar

1200 l/min 1200 l/min

332 kg 332 kg

40 mm 40 mm

Kapacitet 

Min. höjd

Max. höjd

Längd, ram

Längd, handtag

Bredd

Bredd m. hjul

Försörjningstryck

Luftförbrukning

Vikt

Frihöjd



24  |

70
0 11

00
 

1675

13
00

685
570

HEAVY DUTY-DOMKRAFT

Heavy duty-domkraft till gruv- 
eller entreprenadbranschen
Min/max höjd 700/1 100 mm
Starkt chassi av massivt stål byggt 
för att håla i svåra omgivningar 
Stora gummihjul säkrar enkelt pla-
cering även på svåra underlag
Innovativ konstruktion av chassiet 
möjliggör reparationer och till och 
med hjulbyte på platsen 
Hög frihöjd för problemfri körning 
över spår och i ojämn terräng
Ergonomiskt handtag med många 
placeringsmöjligheter  
Dödmansgrepp ger optimal säker-
het vid höjning och sänkning

100-1 

150-1

Kapacitet:  100 t
Max. höjd:  1100 mm

Kapacitet:  150 t
Max. höjd:  1100 mm

100-1 150-1

100 t 150 t

700 mm 700 mm

1100 mm 1100 mm

1675 mm 1675 mm

1300 mm 1300 mm

570 mm 570 mm

685 mm 685 mm

10 bar 10 bar

1200 l/min 1200 l/min

476 kg 476 kg

65 mm 65 mm

Kapacitet 

Min. höjd

Max. höjd

Längd, ram

Längd, handtag

Bredd

Bredd m. hjul

Försörjningstryck

Luftförbrukning

Vikt

Frihöjd
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HEAVY DUTY-DOMKRAFT

Heavy duty-domkraft med hög 
frihöjd till fordon i gruv-  
eller enreprenadbranschen
Min/max höjd 950/1 600 mm
Kraftigt chassi av massivt stål byggt 
för att hålla i svåra omgivningar 
Stora gummihjul säkrar enkelt pla-
cering även på svåra underlag
Innovativ konstruktion av chassiet 
möjliggör reparationer och till och 
med hjulbyte på platsen 
Hög frihöjd för problemfri körning 
över spår och i ojämn terräng
Ergonomiskt handtag med många 
placeringsmöjligheter  
Dödmansgrepp ger optimal säker-
het vid höjning och sänkning

100-1H

150-1H

Kapacitet:  100 t
Max. höjd:  1600 mm

Kapacitet:  150 t
Max. höjd:  1600 mm

100-1H 150-1H

100 t 150 t

950 mm 950 mm

1600 mm 1600 mm

1675 mm 1675 mm

1300 mm 1300 mm

570 mm 570 mm

685 mm 685 mm

10 bar 10 bar

1200 l/min 1200 l/min

546 kg 546 kg

65 mm 65 mm

Kapacitet 

Min. höjd

Max. höjd

Längd, ram

Längd, handtag

Bredd

Bredd m. hjul

Försörjningstryck

Luftförbrukning

Vikt

Frihöjd
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EXTRA TILLBEHÖR – HEAVY DUTY-DOMKRAFT

Hållare till säkerhetsring
Till förvaring av säkerhetsring på 
domkraften 

Passar till:
Alla modeller

Förlängare – FHD100
Ökar lyfthöjden med 100 mm

Förlängare – FHD200
Ökar lyfthöjden med 200 mm

Passar till:
Alla modeller

Säkerhetsring – SB65
65 mm hög
Passar till:  alla modeller

Säkerhetsring – SB100
100 mm hög
Passar till:  100-1/150-1
 100-1H/150-1H

Säkerhetsring – SB150
150 mm hög
Passar till:  100-1/150-1
 100-1H/150-1H

Hållare till förlängare
Till förvaring av förlängare på sidan 
av domkraften

Passar till:
Alla modeller



|  27

780 - 1610

780-1180

18
0

780

250

12
0

25
0

Handhydraulisk saxdomkraft 
till personbilar och varubilar

Snabbt och effektivt lyft tack vare 
manuell dubbelverkande pump
Låg höjd på 180 mm och tunn 
design gör den lämplig för fordon 
med låg frihöjd.
Stor och flexibel räckvidd eftersom 
avståndet mellan lyftpunkterna kan 
justeras upp till 1610 mm
Unikt höjdjusterbart 
upphängningssystem - passar till alla 
lyftar och gropar. Beställningslista/
måttschema att fylla i s. 64/65
2-handsanvändning med dödmans-
grepp, mekaniskt säkerhetsstopp och 
övertrycksventil för maximal säkerhet
Inkl. 3 uppsättningar förlängare 
(10/40/85 mm) samt gummisadel 
som skyddar bilens underrede

Lufthydraulisk saxdomkraft 
till personbilar och varubilar

Snabbt och effektivt lyft tack vare 
en driftsäker och tystgående pump
Låg höjd på 180 mm och tunn 
design gör den lämplig för fordon 
med låg frihöjd
Stor och flexibel räckvidd eftersom 
avståndet mellan lyftpunkterna kan 
justeras upp till 1610 mm
Unikt höjdjusterbart 
upphängningssystem - passar till alla 
lyftar och gropar. Beställningslista/
måttschema att fylla i s. 64/65
2-handsanvändning med dödmans-
grepp, mekaniskt säkerhetsstopp 
och övertrycksventil
Inkl. 3 uppsättningar förlängare 
(10/40/85 mm) samt gummisadel 
som skyddar bilens underrede

SD20PHL / SD26PHL

SD20L/SD26L

SAXDOMKRAFTER

Kapacitet:  2,0 / 2,6 t
Slaglängd:  250 mm

Kapacitet:  2,0 / 2,6 t
Slaglängd:  250 mm

 SD20L  SD26L SD20PHL SD26PHL

Kapacitet 2,0 t 2,6 t 2,0 t 2,6 t

Slaglängd 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Min. höjd 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm

Lyftarm (teleskopisk) 780 - 1610 mm 780 - 1610 mm  780 - 1610 mm 780 - 1610 mm

Bredd (utan upphängning) 780 - 1180 mm 780 - 1180 mm  780 - 1180 mm 780 - 1180 mm

Lyftram (höjd) 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Lyftram (bredd) 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Försörjningstryck   8,5 - 12 bar 8,5 - 12 bar

Min. luftförbrukning   350 l/min 350 l/min

Vikt (utan upphängning) 105 kg 105 kg 110 kg 110 kg
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 SD20PHL-A SD26PHL-A

SD20PHL-A / SD26PHL-A

SAXDOMKRAFTER

Kapacitet:  2,0 / 2,6 t
Slaglängd:  250 mm

Kapacitet 2,0 t 2,6 t 

Slaglängd 250 mm 250 mm

Min. höjd 200 mm 200 mm

Lyftarmar (teleskop) 780 - 1500 mm 780 - 1500 mm

Bredd (utan upphängning) 780 - 1180 mm 780 - 1180 mm

Lyftram (höjd) 120 mm 120 mm

Lyftram (bredd) 250 mm 250 mm

Försörjningstryck 8,5 - 12 bar 8,5 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min 350 l/min

Vikt (utan upphängning) 120 kg 120 kg

Helautomatisk 
lufthydraulisk saxdomkraft 
till besiktningshallar och 
verkstäder med många lyft

Lyftarmarna används individuellt 
med hjälp av joysticks. På så vis 
undviks dåliga arbetsställningar och 
tidskrävande arbetsgång
Via fjärrstyrning aktiveras 
sänkningsfunktion och hopdragning 
av lyftarmarna till utgångspositionen
Fjärrkontrollen kan monteras vid 
kontrollpanelen till körbanelyften, 
och dämed får man en säker an-
vändning och undviker onödiga steg
Unikt höjdjusterbart upphängnings-
system - passar till alla lyftar och 
gropar. 

Inkl. 3 uppsättningar förlängare 
(10/40/85 mm) samt gummisadel 
som skyddar bilens underrede

Beställningslista/måttschema att fylla i 
s. 64/65
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SAXDOMKRAFTER

Lufthydraulisk saxdomkraft 
till personbilar, varufordon och 
lastbilar

Solid och robust design gör den 
idealisk för lyft av tunga fordon

Låg höjd på endast 230 mm

Stor och flexibel räckvidd eftersom 
avståndet mellan lyftpunkterna kan 
justeras upp till 1610 mm

Unikt höjdjusterbart 
upphängningssystem - passar till alla 
lyftar och gropar Beställningslista/
måttschema att fylla i s. 64/65

2-handsanvändning med 
dödmansgrepp, mekaniskt 
säkerhetsstopp och övertrycks-
ventil för maximal säkerhet

Inkl. 3 uppsättningar förlängare 
(10/40/85 mm) samt gummisadel 
som skyddar bilens underrede

Lufthydraulisk saxdomkraft 
till personbilar, varufordon och 
lastbilar

Solid och robust design gör den 
idealisk för lyft av tunga fordon
Låg höjd på endast 230 mm
Stor och flexibel räckvidd eftersom 
avståndet mellan lyftpunkterna kan 
justeras upp till 1500 mm
Unikt höjdjusterbart 
upphängningssystem - passar till alla 
lyftar och gropar
Beställningslista/måttschema att fylla i 
s. 64/65
2-handsanvändning med 
dödmansgrepp, mekaniskt 
säkerhetsstopp och övertrycks-
ventil för maximal säkerhet
Inkl. 2 uppsättningar förlängare 
(50/100 mm)

SD40PHL

 SD32PHL SD40PHL

Kapacitet:  3,2 t
Slaglängd:  250 mm

Kapacitet:  4,0 t
Slaglängd:  250 mm

Kapacitet 3,2 t 4,0 t

Slaglängd 250 mm 250 mm

Min. höjd 230 mm 230 mm

Lyftarmar (teleskop) 780 - 1610 mm 780 - 1500 mm

Bredd (utan upphängning) 780 - 1220 mm 780 - 1220 mm

Lyftram (höjd) 160 mm 160 mm

Lyftram (bredd) 345 mm 345 mm

Försörjningstryck 8,5 - 12 bar 8,5 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min 350 l/min

Vikt (utan upphängning) 175 kg 175 kg

SD32PHL
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EXTRA TILLBEHÖR - SAXDOMKRAFTER

Förlängare
Ökar lyfthöjden med 130 mm 
(beställ 2 st.)

Passar till:
SD20L
SD26L
SD20PHL
SD26PHL
SD32PHL
SD20PHL-A
SD26PHL-A

Lyftdyna - FSD2
Skyddar bilens underrede (40 mm)
(beställ 2 st.)
Passar till:
Alla saxdomkrafter

Lyftdyna - FSD3
Skyddar bilens underrede (80 mm)
(beställ 2 st.)
Passar till:
Alla saxdomkrafter

Lyftsadel med spindel
Ökar lyfthöjden med 
106-235 mm.
(beställ 2 st.)

Passar till:
SD20L
SD26L
SD20PHL
SD26PHL
SD20PHL-A
SD26PHL-A

Luftanslutningssats - HSD
För montering av saxdomkraft

Passar till:
SD20PHL
SD26PHL
SD32PHL
SD40PHL
Luftanslutningssats - HSD-A
Luftanslutningssats för montering 
av automatisk saxdomkraft
Passar till:
SD20PHL-A
SD26PHL-A

Kapacitet:  2,0 t



FSD6 / FSD7

GS2

GS1

FW / FW1
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Sadel - FW
Lämpar sig för lyft under bultar, 
differential m.m.
(Ø 145 mm)
(beställ 2 st.)

V-sadel - FW1
V-sadel för lyft under diverse axlar
(beställ 2 st.)

Passar till:
SD40PHL

EXTRA TILLBEHÖR - SAXDOMKRAFTER

Justerbar sadel - FSD6
Ökar lyfthöjden med 32-92 mm 
(beställ 2 st.)

Förlängare - FSD7
Förlängare till FSD6. 
Ökar lyfthöjden med ytterligare 
60 mm
(beställ 2 st.)

Passar till:
SD20L / SD26L
SD20PHL / SD26PHL
SD32PHL

Gummisadel
Gummisadel för 10 mm förlängare
(beställ 2 st.)

Passar till:
SD20L
SD26L
SD20PHL
SD26PHL
SD32PHL
SD20PHL-A
SD26PHL-A

Gummisadel
Gummisadel används tillsammans 
med FSD5 och FSD6. Skyddar 
bilens underrede
(beställ 2 st.)

Passar till:
FSD5
FSD6

Kapacitet:  2,0 t
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Standard lufthydraulisk 
frihjulslyftare med 1 cylinder

Snabb och precis lufthydraulik med 
snabbgång
Enkel och modern design med 
kontrollpanel i ergonomiskt
korrekt arbetshöjd
Passar till alla lyfttyper tack vare 
justerbar ram1

Flexibel och höjdjusterbar - 
lyftsadelns höjd i förhållande till 
lyftens körbanor kan ställas in efter 
önskemål
Sidledes glidande lyftcylinder
Dödmansgrepp och övertrycks-
ventil för maximal säkerhet
Inkl. 1 st. förlängare (100 mm)

 
Fyll alltid i måttschemat vid beställning (sidan 64)

 FL60-1 FL120-1 FL160-1 FL200-1

FL60-1 / FL120-1
FL160-1 / FL200-1

FRIHJULSLYFTARE TILL LYFTAR

Kapacitet:  6 / 12 / 16 / 20 t
Slaglängd:  200 mm

Kapacitet 6 t 12 t 16 t 20 t

Slaglängd 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Min. höjd 305 mm  380 mm 380 mm 380 mm

Max. höjd 505 mm 580 mm 580 mm 580 mm

Bredd1 590-1410 mm 590-1410 mm 590-1410 mm 590-1410 mm

Djup 665 mm 665 mm 665 mm 665 mm

Försörjningstryck 8 - 12 bar 8 - 12 bar 8 - 12 bar 8 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min 350 l/min 350 l/min 350 l/min

Vikt 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg

1  Rambredd: 590-890 mm / 850-1150 mm / 1110-1410 mm

- Frihjulslyftarens kapacitet får inte överskrida 0,66 x lyftens kapacitet.
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FRIHJULSLYFTARE TILL LYFTAR

Lufthydraulisk frihjulslyftare 
med 2 cylindrar

2 individuellt styrbara lyftcylindrar 
ger ett säkert och balanserat lyft
Sidledes glidande lyftcylindrar
Precis lufthydraulik med snabbgång
Med kontrollpanel i ergonomiskt 
korrekt arbetshöjd
Passar till alla lyfttyper tack vare 
justerbar ram1

Flexibel och höjdjusterbar - 
lyftsadelns höjd i förhållande till 
lyftens körbanor kan ställas in efter 
önskemål
Dödmansgrepp och övertrycks-
ventil för maximal säkerhet
Inkl. 2 st. förlängare (100 mm)

Fyll alltid i måttschemat vid beställning (sidan 64)

FL60-2 / FL120-2
FL160-2 / FL200-2

Kapacitet:  6 / 12 / 16 / 20 t
Slaglängd:  200 mm

 FL60-2 FL120-2 FL160-2 FL200-2

Kapacitet 6 t 12 t 16 t 20 t

Slaglängd 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Min. höjd 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm

Max. höjd 505 mm 505 mm 505 mm 505 mm

Bredd1 590-1410 mm 590-1410 mm 590-1410 mm 590-1410 mm

Djup 665 mm 665 mm 665 mm 665 mm

Lyftpunkter2 200-1160 mm 200-1160 mm 200-1160 mm 200-1160 mm

Försörjningstryck 8 - 12 bar 8 - 12 bar 8 - 12 bar 8 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min 350 l/min 350 l/min 350 l/min

Vikt 202 kg 202 kg 202 kg 202 kg
1  Rambredd: 590-890 mm / 850-1150 mm / 1110-1410 mm
2  Avstånd mellan lyftpunkterna: 200-640 mm / 200-990 mm / 200-1160 mm

- Frihjulslyftarens kapacitet får inte överskrida 0,66 x lyftens kapacitet.
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Standard lufthydraulisk 
gropdomkraft med 1 cylinder

Snabb och precis lufthydraulik med 
snabbgång uppåt och neråt
Enkel och modern design med 
kontrollpanel i ergonomiskt 
korrekt arbetshöjd
Passar till alla gropar tack vare 
justerbar ram1

Flexibel och höjdjusterbar - 
lyftsadelns höjd i förhållande till 
golvet kan ställas in efter önskemål
Sidledes glidande lyftcylinder med 
fjäderavlastade kullager
Brett program av extra tillbehör: 
travers, växellådshållare, 
avlastningsbrygga m.m.

Fyll alltid i måttschemat vid beställning (sidan 65)

 GD100-1  GD150-1  GD200-1

GD100-1 / GD150-1 / GD200-1

GROPDOMKRAFTER

Kapacitet:  10 / 15 / 20 t
Slaglängd: 800 mm

Kapacitet 10 t  15 t  20 t

Slaglängd 800 mm 800 mm 800 mm

Min. höjd 1020 mm 1020 mm 1020 mm

Max. höjd 1820 mm 1820 mm 1820 mm

Bredd1 590-1410 mm 590-1410 mm 590-1410 mm

Djup 665 mm 665 mm 665 mm

Försörjningstryck 8 - 12 bar 8 - 12 bar 8 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min 350 l/min 350 l/min

Vikt 220 kg 220 kg 220 kg

1  Rambredd: 590-890 mm / 850-1150 mm / 1110-1410 mm
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Lufthydraulisk gropdomkraft 
med 2 cylindrar

2 individuellt styrbara lyftcylindrar 
ger ett säkert och balanserat lyft
Precis lufthydraulik med snabbgång
Enkel och modern design med 
kontrollpanel i ergonomiskt 
korrekt arbetshöjd
Sidledes glidande lyftcylinder
Passar till alla gropar tack vare 
justerbar ram1

Flexibel och höjdjusterbar - 
lyftsadelns höjd i förhållande till 
golvet kan ställas in efter önskemål
Brett program av extra tillbehör: 
travers, avlastningsbrygga m.m.
Inkl. 2 st. förlängare (100 mm)

Fyll alltid i måttschemat vid beställning (sidan 65)

GD100-2 / GD150-2 / GD200-2

GROPDOMKRAFTER

Kapacitet:  10 / 15 / 20 t
Slaglängd: 420 mm

 GD100-2  GD150-2  GD200-2

Kapacitet 10 t  15 t  20 t 

Slaglängd 420 mm 420 mm 420 mm

Min. höjd 525 mm 525 mm 525 mm

Max. höjd 945 mm 945 mm 945 mm

Bredd1 590-1410 mm 590-1410 mm 590-1410 mm

Djup 649 mm 649 mm 649 mm

Lyftpunkter2 200-1160 mm 200-1160 mm 200-1160 mm

Försörjningstryck 8 - 12 bar 8 - 12 bar 8 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min 350 l/min 350 l/min

Vægt 220 kg 220 kg 220 kg
1 Rambredd: 590-890 mm / 850-1150 mm / 1110-1410 mm
2 Avstånd mellan lyftpunkterna: 200-640 mm / 200-990 mm / 200-1160 mm
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GROPDOMKRAFT

Teleskopisk lufthydraulisk 
gropdomkraft
Sänkt design fördubblar användbar-
heten jämfört med vanliga grop-
domkrafter

Låg konstruktionshöjd och lång 
slaglängd

Snabb och noggrann lufthydraulik 
med snabbgång

Enkel och modern design med kon-
trollpanel i ergonomiskt korrekt 
arbetshöjd

Passar till alla gropar tack vare den 
justerbara ramen

Lyftcylinder som kan förskjutas i 
sidled – låser vid 800 kg

Dödmansgrepp och säkerhetsventil 
för optimal säkerhet
Fyll alltid i måttschemat vid beställning (sida 65)

GDT150-1

Kapacitet:  15/15 t
Slaglängd:  1280 mm

 GDT150-1

Kapacitet 15/15 t 

Slaglängd 1280 mm

Min. höjd  900 mm

Max. höjd  2 180 mm

Bredd1 725–1410 mm

Djup 735 mm

Försörjningstryck 8–12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min 

Vikt 250 kg

1  Rambredd: 725–890 mm/850–1150 mm/1 110–1410 mm
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GROPDOMKRAFTER

Lufthydraulisk golvdomkraft 
med teleskopcylinder

Flexibel golvdomkraft som kan 
användas både i verkstadsgropar 
och under fordonslyftar
Passar till alla vanliga lyftarbeten
Perfekt för demontering och 
återmontering av växellådor
Inbyggd manuell fotpump för enkel 
och exakt justering
Snabb och exakt lufthydraulenhet 
med snabbgående kolv
Fjäderspänt hjulstöd förhindrar 
oönskade rörelser när mer än 800 
kg lyfts 
Dödmansgrepp och övertrycks-
ventil ger högsta möjliga säkerhet

GGD150F

 GGD150F

Kapacitet:  15 / 15 t
Slaglängd:  1285 mm

Kapacitet 15 / 15 t

Slaglängd 1285 mm

Min. höjd 920 mm

Max. höjd 2205 mm

Basbredd 845 mm

Basdjup 1005 mm

Cylinderdiameter Ø 60 mm

Försörjningstryck 8,5 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min

Vikt 220 kg
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GROPDOMKRAFTER

Lufthydraulisk golvdomkraft 
med teleskopcylinder

Flexibel golvdomkraft för användning 
i verkstadsgropar eller under lyftar
En löpkolv ger lång räckvidd under 
fordonet och gör att mekaniker 
kan röra sig fritt fram och tillbaka i 
verkstadsgropen
Perfekt för demontering och 
återmontering av växellådor tack 
vare teleskopcylindern
Inbyggd manuell fotpump för enkel 
och exakt justering
Snabb och exakt lufthydraulenhet 
med snabb kolvrörelse upp och ner
Hjul på grundramen med lager för 
bästa manöverbarhet
Fjäderspänt hjulstöd förhindrar 
oönskade rörelser när mer än 800 
kg lyfts 

GGD150U

 GGD150U

Kapacitet:  15 / 15 t
Slaglängd:  1285 mm

Kapacitet 15 / 15 t

Slaglängd 1285 mm

Min. höjd 920 mm

Max. höjd 2205 mm

Löpcylinder  250 mm

Basbredd / Basdjup 845 / 1075 mm

Cylinderdiameter Ø 60 mm

Försörjningstryck 8,5 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min

Vikt 250 kg
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GROPDOMKRAFTER

Lufthydraulisk golvdomkraft 
som löper på skenor. Smidig 
och kompakt design med 
löpcylinder

En löpkolv ger lång räckvidd under 
fordonet och gör att mekaniker 
kan röra sig fritt fram och tillbaka i 
verkstadsgropen
Hjul på grundramen med lager för 
bästa manöverbarhet
Inbyggd manuell fotpump för enkel 
och exakt justering
Perfekt för demontering och 
återmontering av växellådor tack 
vare teleskopcylindern
Snabb och exakt lufthydraulenhet 
med snabb kolvrörelse upp och ner
Fotmanövrering, du har händerna fria

Fyll alltid i måttschemat vid beställning (sidan 65)

GGD150S

 GGD150S

Kapacitet:  15 / 15 t
Slaglängd:  1285 mm

Kapacitet 15 / 15 t

Slaglängd 1285 mm

Min. höjd 905 mm

Max. höjd 2190 mm

Basbredd Anpassas till gropens bredd

Basdjup 940 mm

Cylinderdiameter Ø 60 mm

Försörjningstryck 8,5 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min

Vikt 285 kg

• Gropen måste vara utrustad med skenor (100x100x10)

Anpassas till gropens bredd
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TILLBEHÖR - GROPDOMKRAFTER & FRIHJULSLYFTARE

Stödbrygga
Ger säkert och stabilt stöd till 
fordonet
Den öppna ramen ger bästa 
rörlighet för löpkolven 
Med bladfjäderhjul för enklare 
transport längs verkstadsgropen
Kan användas med olika tillsatser 
och sadlar: FG100, FG200, FW2 
och US

Fyll alltid i måttschemat vid beställning (sidan 65)Kapacitet:  20 t

Växellådshållare
Kan lutas +/- 10 grader för exakt 
demontering och montering av 
växellådor
Den mycket låga konstruktionen 
ger ett brett användningsområde
Inkl. 2 spännband

Med 4 gummikuddar med magneter
Vikt: 24 kg

Passar till:
Alla GGD & GD-1

Kapacitet:  1 t
Dimension:  540x385x110 mm

Teleskopisk stödbrygga
Den flexibla stödbryggan kan 
användas i olika verkstadsgropar 
tack vare den ställbara bredden
Öppning i mitten för att 
domkraften ska kunna manövreras 
så flexibelt som möjligt
Med bladfjäderhjul för enklare 
transport längs verkstadsgropen
Kan användas med olika tillsatser 
och sadlar: FG100, FG200, FW2 
och US
Fyll alltid i måttschemat vid beställning (sidan 65)

Integrerad stödbock
Mekanisk säkring av lasten mot 
oavsiktlig sänkning
Kan ställas in i 6 positioner
Ökar min. höjd med 65 mm

Passar till:
GD100-1 / GD150-1 / GD200-1

Kapacitet:  15 t

Kapacitet:  20 t
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TILLBEHÖR - GROPDOMKRAFTER & FRIHJULSLYFTARE

Lyfttravers
Tidsbesparande och ergonomisk - 
idealisk för besiktningshallar
Med hjälp av handhjulet ställs 
lyftpunkterna in snabbt och enkelt 
från gropen
Kan användas tillsammans med 
diverse förlängare och sadlar:
FG100, FG200, FW2, US
T6-1 Ökar min. höjd med 55 mm
T6-2 Ökar min. höjd med 90 mm

Passar till:
Alla modeller ÷ FLxx-1

Lyftbrygga
Förbinder 2 lyftcylindrar och 
koncentrerar lyftarens kapacitet till 
en lyftpunkt

Passar till:
FL60-2 / FL120-2
FL160-2 / FL200-2
GD100-2 / GD150-2 / GD200-2

Kapacitet:  13 t
Längd:  850-1350 mm

Kapacitet:  20 t

Flexibel och justerbar 
lyfttravers med stor räckvidd
Används då fordonets axlar eller 
differential ska hänga fritt
Ger ökad säkerhet - fördelar
belastningen på 2 lyftpunkter
Kan användas tillsammans med 
diverse förlängare och sadlar: 
FG100, FG200, FW2, US
T5-1 Ökar min. höjd med 95 mm
T5-2 Ökar min. höjd med 140 mm

Passar till:
Alla modeller ÷ FLxx-1

Kapacitet:  11,5-15 t
Längd:  1060-1635 mm

Lyfttravers
Används då fordonets axlar eller 
differential ska hänga fritt
Ger ökad säkerhet - fördelar
belastningen på 2 lyftpunkter
Kan användas tillsammans med 
diverse förlängare och sadlar: 
FG100, FG200, FW2, US
T4-1 Ökar min. höjd med 100 mm
T4-1 Ökar min. höjd med 145 mm

Passar till:
Alla modeller ÷ FLxx-1

Kapacitet:  20 t
Längd:  920 mm
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TILLBEHÖR - GROPDOMKRAFTER & FRIHJULSLYFTARE

V-sadel - FW2
Lämpar sig för lyft under diverse 
axlar

U-sadel - US
Lämpar sig för lyft under diverse 
fyrkantsprofiler

Passar till:
Alla modeller

Förlängare - FG100
Ökar lyfthöjden med 100 mm 

Förlängare - FG200
Ökar lyfthöjden med 200 mm

Passar till:
FL60-2 / FL120-2
FL160-2 / FL200-2
GD100-1 / GD150-1 / GD200-1
GD100-2 / GD150-2 / GD200-2

Kapacitet:  10 t

Kapacitet:  10 t

Väggfäste - VB1
Robust väggfäste med plats för 
förlängare och sadlar (4 st.)

Väggfäste - VB2
Robust väggfäste med plats för 
förlängare och sadlar (8 st.)

Körvagn
Praktisk körvagn - används vid 
demontering och montering av 
frihjulslyftare på lyft
Utrustad med svängbara hjul för 
optimal manöverförmåga

Passar till:
FL60-1 / FL120-1
FL160-1 / FL200-1
FL60-2 / FL120-2
FL160-2 / FL200-2
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VERKSTADSKRANAR HOPFÄLLBARA

Hydraulisk verkstadskran för 
bilverkstäder och servicefordon

Kan fällas ihop på några få sekunder 
för snabb och enkel förvaring
Hopfälld kräver kranen minimalt 
med plats på verkstadsgolvet
Utdragsarm med stor lyftkapacitet, 
även i det yttersta läget
* Se kapacitetsöversikt
Hårdförkromad kolvstång och 
pumpkolv säkrar lång livstid
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
360º svängbara bakhjul säkerställer 
att kranen är manöverduglig även 
med full belastning
Utrustad med 360º vridbar krok
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning

WJN5EUR / WJN10EUR

 WJN5  WJN10 WJN5EUR WJN10EUR

WJN5 / WJN10

Kapacitet:  0,55 / 1,10 t

Kapacitet: 0,55 / 1,10 t

Kapacitet 0,55 t 1,10 t 0,55 t 1,10 t

Lyfthöjd 2020 - 2340 mm 2020 - 2340 mm  2020 - 2340 mm 2020 - 2340 mm

Utdragsarm 955 - 1375 mm 955 - 1375 mm  955 - 1375 mm 955 - 1375 mm

Ramhöjd 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Ramlängd 1420 mm 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Höjd 1520 mm 1520 mm  1520 mm 1520 mm

Invändig bredd 955 mm 985 mm  975 mm 1015 mm

Rambredd 1080 mm 1110 mm  1100 mm 1140 mm

Vikt 75 kg 95kg 75 kg 95 kg

Hydraulisk verkstadskran med 
parallella ben til pallar

Kan fällas ihop på några få sekunder 
för snabb och enkel förvaring
Hopfälld kräver kranen minimalt 
med plats på verkstadsgolvet
Utdragsarm med stor lyftkapacitet, 
även i det yttersta läget
* Se kapacitetsöversikt
Hårdförkromad kolvstång och 
pumpkolv säkrar lång livstid
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
360º svängbara bakhjul säkerställer 
att kranen är manöverduglig även 
med full belastning
Utrustad med 360º vridbar krok
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
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Hydraulisk verkstadskran för 
bilverkstäder och industri

Professionell kran med 
hårdförkromad kolvstång och 
pumpkolv ger lång livstid
Utdragsarm med stor lyftkapacitet, 
även i det yttersta läget
* Se kapacitetsöversikt
360º vridbar pumpenhet för 
optimal användning under alla 
förhållanden
Inbyggd säkerhetsventil
360º svängbara bakhjul säkerställer 
optimal manöverförmåga även vid full 
belastning
Utrustad med 360º vridbar krok
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
Invändig benbredd är anpassad till 
EUR-pallar

Hydraulisk verkstadskran för 
bilverkstäder och industri

Professionell kran med 
hårdförkromad kolvstång och 
pumpkolv ger lång livstid
Utdragsarm med stor lyftkapacitet, 
även i det yttersta läget
* Se kapacitetsöversikt
360º vridbar pumpenhet för 
optimal användning
Inbyggd säkerhetsventil
360º svängbara bakhjul säkerställer 
optimal manöverförmåga även vid 
full belastning
Utrustad med 360º vridbar krok
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
Invändig benbredd är anpassad till 
EUR-pallar

WN20 / WN25

 WN11 WN15 WN20 WN25

WN11 / WN15

VERKSTADSKRANAR STANDARD

Kapacitet:  1,1 / 1,5 t

Kapacitet:  2,0 / 2,5 t

Kapacitet 1,1 t 1,5 t 2,0 t 2,5 t

Lyfthöjd 2260 - 2540 mm 2260 - 2540 mm  2340 - 2630 mm 2340 - 2630 mm

Utdragsarm 1210 - 1630 mm 1210 - 1630 mm  1210 - 1630 mm 1210 - 1630 mm

Ramhöjd 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm

Ramlängd 1750 mm 1750 mm 1750 mm 1750 mm

Höjd 1690 mm 1690 mm  1850 mm 1850 mm

Invändig bredd 820 mm 820 mm  840 mm 840 mm

Rambredd 1000 mm 1000 mm  1020 mm 1020 mm

Vikt 168 kg 175 kg 250 kg 255 kg
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VÄXELLÅDSLYFTAR

Hydraulisk växellådslyft

Fotbetjänad pump frigör båda 
händerna till arbetet
Steglös reglering för precis
positionering
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
Galvaniserad krona och ben
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Stora och solida svängbara hjul ger 
optimal stabilitet och rörlighet
Hårdförkromad kolvstång och 
pumpkolv säkrar lång livstid
Kan även användas till många andra 
lyftuppdrag som t.ex. montering av 
fjädrar, bränsletankar, avgassystem 
osv.

Hydraulisk växellådslyft med 
teleskopcylinder

Lämpar sig särskilt väl för lyft av 
stora lastbilsväxellådor
Perfekt till verkstadsgrop tack vare 
låg min. höjd och lång slaglängd
Fotbetjänad pump med inbyggt 
snabblyft frigör båda händerna
Steglös reglering för precis 
positionering
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
Galvaniserad krona och ben
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Stora svängbara hjul (2 låsbara) ger 
optimal stabilitet och rörlighet
Hårdförkromad kolvstång och 
pumpkolv säkrar lång livstid

VLT12

VL3 / VL6 / VL10

Kapacitet:  1,2 t
Max. höjd:  1920 mm

Kapacitet:  0,3 / 0,6 / 1,0 t
Max. höjd:  1965 / 1965 / 2000 mm

 VL3 VL6  VL10 VLT12

Kapacitet 0,3 t 0,6 t 1,0 t 1,2 t

Min. höjd 1130 mm  1130 mm  1170 mm 905 mm

Max. höjd 1965 mm 1965 mm  2000 mm 1920 mm

Bredd 530 mm 530 mm  550 mm 720 mm

Vikt 33 kg 33 kg 40 kg 65 kg

Hjuldiameter Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 125 mm Ø 125 mm
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VÄXELLÅDSLYFTAR

Kapacitet:  0,6 t
Max. höjd:  1915 mm

Växellådsdomkraft med snabb 
tryckluftsstyrd kolvrörelse

Teleskopisk cylinder med 3 steg ger 
en mycket låg min. höjd

Konstruktionen med 5 ben ger den 
bästa stabiliteten i klassen

Enkel fotbetjäning med 3 pedaler 
gör att du kan arbeta med båda 
händerna

Tryckluftsstyrningen garanterar 
snabba och enkla lyft

Stora och robusta svängbara hjul 
(2 låsbara) ger optimal rörlighet

Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning

  VLT6  

Kapacitet 0,6 t

Slaglängd 1195 mm

Min. höjd 720 mm

Max. höjd 1915 mm

Höjdsteg 1/2/3 1120 mm / 1520 mm / 1915 mm 

Tryckluftseffekt steg 1/2/3 (10 bar) 255 kg / 140 kg / 60 kg 

Bredd 950 mm 

Hjulstorlek Ø 125 

Luftanslutning 8-10 bar 

Vikt 53 kg

VLT6
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EXTRA TILLBEHÖR - VÄXELLÅDSLYFTAR

Växellådshållare till personbilar
Kan lutas +/- 10º åt alla håll för 
exakt demontering och montering 
av växellådor till personbilar
Inkl. 2 spännband
Med 2 gummikuddar med magneter
Vikt: 18 kg

Passar till:
Alla modeller

Professionell växellådshållare 
till personbilar och lastbilar
Kan lutas +/- 10 grader för exakt 
demontering och montering av 
växellådor
Den mycket låga konstruktionen ger 
ett brett användningsområde
Inkl. 2 spännband
Med 4 gummikuddar med magneter
Vikt: 24 kg

Passar till:
VL10 /  VLT6 /  VLT12

Kapacitet:  0,5 t
Dimension:  352x307x118 mm

Kapacitet:  1,0 t
Dimension:  542x385x110 mm

Universalbeslag inkl. behållare
Kan monteras på Ø25–60 mm rör

Plats för verktyg, skruvar och 
smådelar 

Särskild utformning möjliggör 
smidig dränering av oljefilter 

Upphängd vippfunktion ger 
enkel tömning 

Behållaren är olje-, syra- och 
kylvätskebeständig

Kapacitet:  15 l 

Sadel
Används vid montering av fjädrar, 
bränsletankar, avgassystem osv.

Passar till:
VL3 /  VL6 /  
VL10 /  VLT12

Gummisadel
Används tillsammans med S-sadeln 
för att skydda bilens underrede

Passar till:
S
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HJULLYFTARE

Hydraulisk hjullyftare tilll 
varubilar, lastbilar och bussar

Flexibel och ergonomisk hjullyftare 
för byte av hjul och bromssats
Sidledes glidande lyftarmar för 
hjulstorlekar från Ø 270 till 1300 mm
Lyftarmar med rullager för enkel 
rotation av hjulet till rätt position
Fotbetjänad pump frigör båda 
händerna till arbetet
Säkerhetsbygel för snabbsäkring av 
hjulet under transport
Handmanövrerat dödmansgrepp ger 
optimal säkerhet vid sänkning
Idealisk för lyft av bromstrumma, 
bränsletank, verktygslåda osv.
Med 2 stycken 360º svängbara hjul

Visas med kranarm (extra tillbehör)

WTA500

Kapacitet:  0,5 t

Kranarm för skivbromsar, 
bromskaliber m.m.
(extra tillbehör)

Utrustad med teleskopisk kranarm 
är hjullyftaren ett allsidigt lyftredskap
Kranarmen säkrar effektivitet och 
god ergonomi vid lyft av skivbromsar, 
bromstrummor, kaliber m.m.
Kranarmen kan svängas 180º och 
är därmed inte i vägen under 
hjulbyte
Utrustad med 360º vridbar krok

Kapacitet: 250 - 100 kg

Kapacitet 0,5 t

Höjd 1180 mm

Längd 870 mm

Bredd 990 mm

Vals-/gaffellängd 415 / 600 mm

Valsavstånd 260 - 710 mm

Min. höjd 95 mm

Lyfthöjd 710 mm

Hjulstorlekar Ø 270 - 1300 mm

Vikt 100 kg

  WTA500
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Mekanisk hjullyftare till
traktorer, lantbruks- och
entreprenadmaskiner

Idealisk för snabbt och ergonomiskt 
byte av stora hjul - även med grovt 
mönster
Sidledes glidande lyftarmar för 
hjulstorlekar från Ø 920 till 2300 mm
Kraftig säkerhetsbygel för 
snabbsäkring av hjulet under 
transport
Lyftning och sänkning sker snabbt 
och precist med hjälp av mekanisk 
handvev
Bra manöverförmåga tack vare 4 
stora och robusta svängbara hjul
Lyftarmar med 3 rullager för enkel 
rotation av hjulet till rätt position

WT1500

 WT1500

Kapacitet:  1,5 t

Kapacitet 1,5 t

Höjd 1360 mm

Längd 1160 mm

Bredd 1680 - 2380 mm

Valslängd 740 mm

Valsavstånd 720 - 1380 mm

Valsdiameter Ø 80 mm

Hjulstorlekar Ø 920 - 2300 mm

Vikt 150 kg
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Handhydraulisk juniorpress till 
personbilsverkstäder och lätt 
industri

Fotbetjänad, tryckluftsstyrd 
snabbfärd av presskolv för snabb 
och precis fixering av ämnet
Sidledes flyttbar cylinder
Inbyggd manometer i bekväm 
ögonhöjd
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Helsvetsad ram och pressebord i 
högstyrkestål säkrar lång livstid
Avtagbar trycksko för montering av 
olika pressdon
Inkl. 2 riktstäd

Handhydraulisk juniorpress till 
personbilsverkstäder och lätt 
industri

Fotbetjänad, tryckluftsstyrd 
snabbfärd av presskolv för snabb 
och precis fixering av ämnet
Sidledes flyttbar cylinder
Inbyggd manometer i bekväm 
ögonhöjd
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Helsvetsad ram och pressebord i 
högstyrkestål säkrar lång livstid
Avtagbar trycksko för montering 
av olika pressdon
Inkl. 2 riktstäd

PJ25H

 PJ16H PJ20H PJ25H

PJ16H / PJ20H

Kapacitet:  25 t
Slaglängd:  150 mm

Kapacitet:  16 / 20 t
Slaglängd:  150 mm

Kapacitet 16 t 20 t 25 t

Slaglängd 150 mm 150 mm 150 mm

Höjd 1620 mm 1620 mm 1620 mm

Bredde 885 mm 885 mm 885 mm

Bredd mellan ben 640 mm 640 mm 640 mm

Djup mellan ben 130 mm 130 mm 130 mm

Insatshöjd 105 - 780 mm 105 - 780 mm 105 - 780 mm

Vikt 130 kg 130 kg 135 kg



|  51

17
40

70
 -

 7
70 30

0

850

1190 / 13551

215

260

Handhydraulisk press till 
lastbilsverkstäder och industri

Fotmanövrerad dubbelverkande 
pneumatisk höghastighetsmodell 
som låter användaren ha båda 
händerna fria för snabb och exakt 
positionering av objekt
Sidledes flyttbar cylinder
Med 300 mm slaglängd för 
krävande uppgifter
Bred och helsvetsad ram och 
pressbord säkrar stor flexibilitet
Kedja för höjning/sänkning av 
pressbord via presscylinder
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning
Avtagbar trycksko för montering av 
olika pressdon
Inkl. 2 riktstäd

Elhydraulisk press till 
lastbilsverkstäder och industri

Elhydraulisk 1-stegs pump
(Presshastighet: 6,1 mm/s)
Steglös inställning av presstryck
Dubbelverkande och sidledes 
flyttbar cylinder
Stor slaglängd på 300 mm
Inbyggd manometer i ögonhöjd
Helsvetsad ram och pressbord
Kedja för höjning/sänkning av 
pressbord via presscylinder
Inbyggd säkerhetsventil
Avtagbar trycksko för montering 
av olika pressdon
Motor på 3 x 400V och 50 / 60 Hz 
(kan omkopplas till 3 x 230V)
Inkl. 2 riktstäd

P40EH1

 P40H P40EH1

P40H

PRESSAR

Kapacitet:  40 t
Slaglängd:  300 mm

Kapacitet:  40 t
Slaglängd:  300 mm

Kapacitet 40 t 40 t

Slaglängd 300 mm 300 mm

Höjd 1740 mm 1740 mm

Bredd 1190 mm 1355 mm1

Bredd mellan ben 850 mm 850 mm

Djup mellan ben 215 mm 215 mm

Insatshöjd 70 - 770 mm 70 - 770 mm

Presshastighet  6,1 mm/s

Returhastighet  7,9 mm/s

Vikt 425 kg 445 kg
1 inkl. motor
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Handhydraulisk press till 
lastbilsverkstäder och tung 
industri

Fotmanövrerad dubbelverkande 
pneumatisk höghastighetsmodell 
som låter användaren ha båda 
händerna fria för snabb och exakt 
positionering av objekt
Sidledes flyttbar cylinder
Med 300 mm slaglängd för 
krävande uppgifter
Bred och helsvetsad ram och 
pressbord säkrar stor flexibilitet
Kedja för höjning/sänkning av 
pressbord via presscylinder
Inbyggd säkerhetsventil
Avtagbar trycksko för montering av 
olika pressdon
Inkl. 2 riktstäd

Elhydraulisk press till 
lastbilsverkstäder och tung 
industri

P60EH1: 1-stegs pump
Presshastighet 4,2 mm/s
P60EH2: 2-stegs pumpe
Presshastighet 10,0 mm/s
Steglös inställning av presstryck
Dubbelverkande och sidvärtes 
flyttbar cylinder med stor slaglängd 
på 300 mm
Inbyggd manometer i ögonhöjd
Kedja för höjning/sänkning av 
pressbord via presscylinder
Avtagbar trycksko för montering 
av olika pressdon
Motor på 3 x 400V och 50 / 60 Hz 
(kan omkopplas till 3 x 230 V)
Inkl. 2 riktstäd

P60EH1 / P60EH2

 P60H P60EH1 P60EH2

P60H

PRESSAR

Kapacitet:  60 t
Slaglängd:  300 mm

Kapacitet:  60 t
Slaglängd:  300 mm

Kapacitet 60 t 60 t 60 t

Slaglängd 300 mm 300 mm 300 mm

Höjd 1980 mm 1980 mm 1980 mm

Bredd 1390 mm 1555 mm1 1555 mm1

Bredd mellan ben 1010 mm 1010 mm 1010 mm

Djup mellan ben 260 mm 260 mm 260 mm

Insatshöjd 170 - 770 mm 170 - 770 mm 170 - 770 mm

Presshastighet  4,2 mm/s  10,0 mm/s

Returhastighet  5,9 mm/s 14,5 mm/s

Vikt 625 kg 630 kg 635 kg
1 inkl. motor
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PRESSAR

Handhydraulisk press till 
lastbilsverkstäder och tung 
industri

Fotmanövrerad dubbelverkande 
pneumatisk höghastighetsmodell 
som låter användaren ha båda 
händerna fria för snabb och exakt 
positionering av objekt
Sidledes flyttbar cylinder
Med 300 mm slaglängd för 
krävande uppgifter
Bred och helsvetsad ram och 
pressbord säkrar stor flexibilitet
Kedja för höjning/sänkning av 
pressbord via presscylinder
Inbyggd säkerhetsventil
Avtagbar trycksko för montering av 
olika pressdon
Inkl. 2 riktstäd

Elhydraulisk press till 
lastbilsverkstäder och tung 
industri

Elhydraulisk 2-stegs pump
(Presshastighet 6,2 mm/sek)
Dubbelverkande och sidledes 
flyttbar cylinder med stor slaglängd 
på 300 mm
Steglös inställning av presstryck
Inbyggd manometer i ögonhöjd
Bred och helsvetsad ram och 
pressbord säkrar stor flexibilitet
Kedja för höjning/sänkning av 
pressbord via presscylinder
Avtagbar trycksko för montering 
av olika pressdon
Motor på 3 x 400V och 50 / 60 Hz 
(kan omkopplas till 3 x 230 V)
Inkl. 2 riktstäd

P100EH2

 P100H P100EH2

P100H

Kapacitet:  100 t
Slaglängd:  300 mm

Kapacitet:  100 t
Slaglängd:  300 mm

Kapacitet 100 t 100 t

Slaglängd 300 mm 300 mm

Höjd 2040 mm 2040 mm

Bredd 1600 mm 1765 mm•
Bredd mellan ben 1100 mm 1100 mm

Djup mellan ben 325 mm 325 mm

Insatshöjd 35 - 635 mm 35 - 635 mm

Presshastighet  6,2 mm/sek

Returhastighet  8,3 mm/sek

Vikt 1200 kg 1215 kg • inkl. motor
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EXTRA TILLBEHÖR - PRESSAR

Vinsch för lätt eftermontering
Lätt och effektiv höjning och 
sänkning av pressbord

Passar till:
PJ16H
PJ20H
PJ25H

Pressverktygssats
Pressplatta med 3 kolvhuvuden 
(Ø 12, 20 och 30 mm och adapter)

Passar till:
PJ16H
PJ20H
PJ25H

Pressverktygssats
Pressplatta med pressdonsats
(Ø 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25 och 30 
mm, adapter och hållare)

Passar till:
P40H / P40EH1
P60H / P60EH1 / P60EH2
P100H / P100EH2

Skyddsskärm

Maximal operatörssäkerhet

Stålgaller med brytsäkert plexiglas

Skyddsskärm med extremt hög 
brytpunkt

Modell Passar till:
PS25  PJ16H, PJ20H, PJ25H
PS40   P40H, P40EH1
PS60   P60H, P60EH1, P60EH2
PS100   P100H, P100EH2



Capacity:  500 kg

WTK
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Kapacitet:  0,5 t

Kapacitet 0,5 t

Höjd 1180 mm

Längd 870 mm

Bredd 990 mm

Vals-/gaffellängd 415 / 600 mm

Valsavstånd 260 - 710 mm

Min. höjd 95 mm

Lyfthöjd 710 mm

Hjulstorlekar Ø 270 - 1300 mm

Vikt 100 kg

  WTA500

Hydraulisk hjullyftare för 
byte av hjul och bromssats på 
flygplan

Snabbt och ergonomiskt byte av hjul 
samt flexibel till andra lyftuppdrag
Stor lyfthöjd (710 mm) gör den 
idealisk till lyft från transportvagn 
av både hjul och bromssats
Sidledes glidande lyftarmar för 
hjulstorlekar från Ø 270 till 1300 mm
Lyftarmar med rullager för enkel 
rotation av hjulet till rätt position
Fotbetjänad pump frigör båda 
händerna till arbetet
Säkerhetsbygel för snabbsäkring av 
hjulet under transport
Handmanövrerat dödmansgrepp 
Med 2 stycken 360º svängbara hjul
Visas med kranarm (extra tillbehör)

Kranarm till bromssats och 
liknande (extra tillbehör)

Utrustad med teleskopisk kranarm 
är hjullyftaren ett allsidigt lyftredskap
Lyft av hjul, bromssats och annat 
kan ske med antingen lyftarmarna 
eller kranarmen
Kranarmen säkrar effektivitet och 
god ergonomi vid lyft av bromssats
Idealisk för lyft av bromssats från 
t.ex. en transportvagn
Kranarmen kan svängas 180º och 
är därmed inte i vägen när den 
inte används
Utrustad med 360º vridbar krok

WTA500

FLYGPLANSHJULLYFTARE

Kapacitet: 250 - 100 kg
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Airbus
A300/A310
A330-300
A340-200 / -300 / -500 / -600 
Boeing
B707 / 720
B727
B767-200 / -300 / -400ER
B777-200 / -300 / -300ER
McDonnell Douglas
MD11
DC10
Lockheed
L1011

Airbus
A300 / A310
Boeing
B707 / 720
B717
B737-100 / -200 / -300 / -400 / -500   
B737-600 till -900
B757 / -200 / -300
B767-200 / 300
McDonnell Douglas
DC8 
DC9

FLYGPLANSDOMKRAFTAR

Lufthydraulisk 
flygplansdomkraft

Kompakt och tunn  design ger bra 
manövreringsförmåga och enkel 
användning
Teleskopiskt körhandtag ökar 
räckvidden under flygplanet till 2170 
mm och ger en säker och bekväm 
användning
Domkraften fungerar genom 
tryckluft, kväve direkt från 
flygplanets hjul eller via kväveflaska
Med spindelförlängare (80 mm) för 
optimal användning av slaglängden
Lyftcylindern sänks automatiskt utan 
belastning för snabb användning
Med manuell sänkningsventil för 
nödsituationer, säkerhetsventil och 
dödmansgrepp är säkerheten på topp

Kapacitet 65 t

Min. höjd 270 mm

Max. höjd 430 mm

Längd, ram 810 mm

Längd, handtag 950 - 1360 mm

Bredd 200 mm

Bredd med hjul 310 mm

Försörjningstryck 9 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min

Vikt 85 kg

• Tillverkad enligt flygplansstandarderna: EN1915:2001 och EN12312-19:2005

 65-1AP

65-1AP

Kapacitet:  65 t
Max. höjd: 430 mm

MLG - Main Landing Gear NLG - Nose Landing Gear
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FLYGPLANSDOMKRAFTAR

Lufthydraulisk 
flygplansdomkraft med extra 
stor slaglängd

Kompakt och tunn  design ger bra 
manövreringsförmåga och enkel 
användning
Teleskopiskt körhandtag ökar 
räckvidden under flygplanet till 2295 
mm och ger en säker och bekväm 
användning
Domkraften fungerar genom 
tryckluft, kväve direkt från 
flygplanets hjul eller via kväveflaska
Med spindelförlängare (80 mm) för 
optimal användning av slaglängden
Lyftcylindern sänks automatiskt utan 
belastning för snabb användning
Med manuell sänkningsventil för 
nödsituationer, säkerhetsventil och 
dödmansgrepp är säkerheten på topp

Kapacitet 65 t

Min. höjd 315 mm

Max. höjd 520 mm

Längd, ram 930 mm

Längd, handtag 950 - 1360 mm

Bredd 200 mm

Bredd med hjul 310 mm

Försörjningstryck 9 - 12 bar

Min. luftförbrukning 350 l/min

Vikt 94 kg

• Tillverkad enligt flygplansstandarderna: EN1915:2001 och EN12312-19:2005

 65-1APH

65-1APH

Kapacitet:  65 t
Max. höjd: 520 mm

Airbus
A340 / -500 / -600 
Boeing
B727
B767-200 / -300 / -400ER
B777-200 / -300 / -300ER
McDonnell Douglas
MD11

Airbus
A300 / A310
A319 / A320 / A321 (MLG-single only)
 A330-300
A340-200 / -300
Boeing
B717
B727
B737-100 / -200 / -300 / -400 / -500
B737-600 thru -900
B767-400ER
McDonnell Douglas
MD11
DC8 
DC9
DC10
Lockheed
L1011

MLG - Main Landing Gear NLG - Nose Landing Gear
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PALLBOCKAR

Axelstativ standard

Passar till i stort sett alla typer av 
fordon, i synnerhet personbilar, 
lastbilar, bussar, jordbruks- och 
byggmaskiner
Justerbar till flera höjder (5–6 lägen)
Robust konstruktion som ger 
maximal stabilitet och lång livslängd

OBS:
Stötta alltid upp fordonet med 
pallbockar om du ska arbeta under det
Det är förbjudet att uppehålla sig i, på 
eller under ett fordon som lyfts eller 
endast stöds av en domkraft.

Axelstativ standard

Passar till i stort sett alla typer av 
fordon, i synnerhet personbilar, 
lastbilar, bussar, jordbruks- och 
byggmaskiner
Justerbar till flera höjder (5–6 lägen)
Robust konstruktion som ger 
maximal stabilitet och lång livslängd

OBS:
Stötta alltid upp fordonet med 
pallbockar om du ska arbeta under det
Det är förbjudet att uppehålla sig i, på 
eller under ett fordon som lyfts eller 
endast stöds av en domkraft.

AB5 / AB8

AB1,5 / AB3

Kapacitet:  5,0 - 8,0 t

Kapacitet:  1,5 - 3,0 t

Kapacitet 

Min. höjd (A) 

Max. höjd (B)

Bredd (C) 

Positioner 

Nettovikt 

 AB AB AB AB AB AB AB
 1,5-260 1,5-420 3-320 5-365 8-310 8-360 8-580

Alla mått är till överkanten av sadeln

1,5 t 1,5 t 3,0 t 5,0 t 8,0 t 8,0 t 8,0 t

260 mm 420 mm 320 mm 365 mm 310 mm 360 mm 580 mm

450 mm 750 mm 430 mm 590 mm 480 mm 590 mm 950 mm

270 mm 430 mm 310 mm 370 mm 300 mm 400 mm 600 mm

5 5 5 5 4 5 6

2,2 kg 4,8 kg 3,1 kg 4,8 kg 6,5 kg 8,1 kg 11,4 kg
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PALLBOCKAR

Pallbock med 
spindelförlängning

Lättanvänt pallbock – 
spindelförlängningen ger snabb och 
exakt justering av höjden
Passar till i stort sett alla typer av 
fordon
Modellen ABS5-230 är särskilt 
lämpad för fordon med låg frigång, 
t.ex. bussar, gaffeltruckar och platta 
släpvagnar
Robust konstruktion som ger 
maximal stabilitet och lång livslängd

OBS:
Stötta alltid upp fordonet med 
pallbockar om du ska arbeta under det
Det är förbjudet att uppehålla sig i, på 
eller under ett fordon som lyfts eller 
endast stöds av en domkraft.

ABS5 / ABS12

Kapacitet:  5,0 - 12,0 t

Kapacitet  5,0 t  12,0 t  12,0 t

Min. höjd (A)  230 mm  320 mm  450 mm

Max. höjd (B)  320 mm  485 mm  725 mm

Bredd (C)  250 mm  300 mm  420 mm

Positioner  spindel  spindel  spindel

Nettovikt  3,9 kg  10,8 kg  15,2 kg

Alla mått är till överkanten av sadeln

  ABS  ABS  ABS
  5-230  12-320  12-450
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PALLBOCKAR

Pallbock för tunga lyft

Passar till extra tunga fordon, 
t.ex. stora lastbilar, byggmaskiner, 
militärfordon etc.
Justerbar till flera höjder (3–6 lägen)
Robust konstruktion som ger 
maximal stabilitet och lång livslängd

OBS:
Stötta alltid upp fordonet med 
pallbockar om du ska arbeta under det
Det är förbjudet att uppehålla sig i, på 
eller under ett fordon som lyfts eller 
endast stöds av en domkraft.

Extra höga pallbock

Passar där hög frigång behövs
Passar särskilt som stöd till fordon 
som lyfts av mobila pelare eller 
golvinbyggda fordonslyftar
Spindelförlängningen ger snabb och 
exakt justering av höjden
Starka transporthjul ger enkel och 
exakt manövrering 
Robust konstruktion som ger 
maximal stabilitet och lång livslängd

OBS:
Stötta alltid upp fordonet med 
pallbockar om du ska arbeta under det
Det är förbjudet att uppehålla sig i, på 
eller under ett fordon som lyfts eller 
endast stöds av en domkraft.

ABS8

AB16

Kapacitet:  8,0 t

Kapacitet:  16,0 t

Kapacitet  16,0 t 16,0 t 16,0 t 8,0 t 8,0 t

Min. höjd (A)  290 mm 440 mm 675 mm 950 mm 1400 mm

Max. höjd (B)  455 mm 725 mm 1125 mm 1550 mm 2000 mm

Bredd (C)  310 mm 460 mm 550 mm 650 mm  880 mm

Positioner  3 5 7 spindel spindel

Nettovikt  13,0 kg 20,0 kg 31,0 kg 52,4 kg 68,0 kg

Alla mått är till överkanten av sadeln

  AB AB AB ABS ABS
  16-290 16-440 16-675 8-950 8-1400



|  61

A

B

C

D

FLASKDOMKRAFTAR

Hydraulisk flaskdomkraft med 
1-stegs cylinder och
spindelförlängare

5 modeller med lyftkapacitet från 2 
till 10 t
Med spindelförlängare för optimal 
användning av slaglängden
Modeller med avrundad 
bottenplatta (se schema) ökar 
stabiliteten och säkerheten, 
eftersom domkraften följer 
fordonets lutning under lyft
3-delat galvaniseret pumphandtag 
för enkel förvaring
Kan även användas som 
tryckcylinder i horisontell position. 
Pumpkolven ska vara positionerad 
under domkraften
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning

Hydraulisk flaskdomkraft 
med 1-stegs cylinder och 
spindelförlängare för mycket 
tunga lyft

5 modeller med lyftkapacitet från 
12 till 30 t
Med spindelförlängare för optimal 
användning av slaglängden
Modeller med avrundad 
bottenplatta (se schema) ökar 
stabiliteten och säkerheten, 
eftersom domkraften följer 
fordonets lutning under lyft
Kan även användas som 
tryckcylinder i horisontell position. 
Pumpkolven ska vara positionerad 
under domkraften
Utrustad med praktiskt bärhandtag 
för enkel transport
Inbyggd säkerhetsventilKapacitet:  12 - 30 t

Kapacitet:  2 - 10 t

TYP 2

TYP 1

A2-170     2,0 t 170 mm 115 mm 90 mm 380 mm 3,5 kg
A3,5-170     3,5 t 170 mm 115 mm 90 mm 380 mm 3,8 kg
A5-212     5,0 t 210 mm 150 mm 100 mm 460 mm 4,7 kg
AX8-220     8,0 t 220 mm 150 mm 110 mm 480 mm 7,0 kg •
A10-220   10,0 t 220 mm 150 mm 110 mm 480 mm 7,0 kg  •
A12-230   12,0 t 230 mm 160 mm 110 mm 500 mm 8,1 kg •
AX15-230   15,0 t 230 mm 155 mm 110 mm 495 mm 9,2 kg •
AX20-240   20,0 t 240 mm 155 mm 110 mm 505 mm 11,8 kg •
AH25-240   25,0 t 240 mm 160 mm 120 mm 515 mm 14,3 kg •
A30-240   30,0 t 240 mm 140 mm 100 mm 480 mm 15,3 kg •

Alla modeller kan användas från -20º till 70º C

• Avrundad bottenplatta

 Kap.  Min. höjd Hydr. lyft Spindel Max. höjd  Vikt
  (A) (B) (C) (D)
Modell

• Avrundad bottenplatta
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FLASKDOMKRAFTAR

Hydraulisk flaskdomkraft med 
2-stegs teleskopcylinder - för 
extra stor slaglängd
5 modeller med lyftkapacitet från 
3 - 12 t
Modeller med spindelförlängare (se 
schema) ger optimal användning av 
slaglängden
Modell ATN10-175 har horisontell 
pumprörelse och lämpar sig därför 
extra bra till fordon med låg frihöjd
Modeller med avrundad 
bottenplatta (se schema) ökar 
stabiliteten och säkerheten, 
eftersom domkraften följer 
fordonets lutning under lyft
3-delat galvaniseret pumphandtag 
för enkel förvaring
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning

Hydraulisk flaskdomkraft med 
1-stegs cylinder till fordon
 med stor frihöjd

2 specialmodeller med lyftkapacitet 
på 4 respektive 10 t
Stor slaglängd gör dem lämpliga för 
lyft av t.ex. lantbruksmaskiner
3-delat galvaniseret pumphandtag 
för enkel förvaring
ADX 10-370 med avrundad 
bottenplatta ökar stabiliteten och 
säkerheten, eftersom domkraften 
följer fordonets lutning under lyft
Kan även användas som 
tryckcylinder i horisontell position. 
Pumpkolven ska vara positionerad 
under domkraften
Inbyggd säkerhetsventil skyddar 
mot överbelastning

TYP 4

TYP 3

Kapacitet:  4 t & 10 t

Kapacitet:  3 - 12 t

ATDX 3-185     3,0 t 185 mm 215 mm - 400 mm 5,0 kg
AT 5-215     5,0 t 215 mm 305 mm - 520 mm 7,2 kg •
ATG 10-200   10,0 t 200 mm 260 mm 70 mm 530 mm 10,2 kg •
ATPX 12-230  12,0 t 230 mm 255 mm 85 mm 570 mm 13,4 kg •
ATN 10-175   10,0 t 175 mm 210 mm - 385 mm 8,7 kg
ADX 4-370     4,0 t 370 mm 260 mm - 630 mm 7,3 kg
ADX 10-370   10,0 t 370 mm 260 mm - 630 mm 10,5 kg •

Alla modeller kan användas från -20º till 70º C

• Avrundad bottenplatta

 Kap.  Min. höjd Hydr. lyft Spindel Max. höjd  Vikt
   (A) (B) (C) (D)

•

• Avrundad bottenplatta

Modell
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MÅTTSCHEMA LYFT

Datum:  Uppmätt av: Återförsäljare: Underskrift:

Lyftfabrikant:  Modell: Kapacitet: Årgång: 

AC Hydraulic A/S
Fanøvej 6  •  DK-8800  Viborg  •  Tel. +458727 6400  •  Fax +45 8662 2988

E-post: ac@ac-hydraulic.dk  •  www.ac-hydraulic.com

Skenprofil

2

W   =   mm

A   =   mm

B   =   mm

D   =   mm

G   =   mm

H   =   mm

K   =  mm

T  =  mm

Om liften är utrustad med belysning          
      eller andra utstickande föremål, 
fyll i mått  mål C og F::

C min.  =  mm

F  max.  =  mm

Ritning nr.:

4 Ritningar

Obs: Det är köparens risk/ansvar att uppgivna data är korrekta och utförliga. Lyften ska alltid vara konstruerad och godkänd 
för montering av hjälpdomkraft. Enl. EN1493:1998 får hjälpdomkraftens kapacitet inte överstiga 0,66 x lyftens 
kapacitet (en 2 tons domkraft på en 3 tons lyft går bra - men inte en 2,6 tons).

1

DD

FF

C

TK

C

AA

WW

BB T
T

K

3
H

DF

C

A

W

B

G

T

TK

PRODUKT:  FL - Frihjulslyftare 6 t 12 t 16 t 20 t SD - Saxdomkraft  2 t 2,6 t 3,2 t 4 t
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MÅTTSCHEMA GROP

Lyftsadelns överkant utan tillbehör 
(travers, stödbock eller förlängare)
önskas: 

 över verkstadsgolv mm

 i nivå med verkstadsgolv

 under verkstadsgolv mm

Cylindertoppen blir positionerad +/- 50 
mm beroende på den begärda nivån.

Höjd i förhållande till golv

Datum:  Uppmätt av: Återförsäljare: Underskrift:

Obs: Det är köparens risk/ansvar att uppgivna data är korrekta och utförliga, samt att gropen är 
konstruerad och tillräckligt förankrad för den önskade kapaciteten. 

AC Hydraulic A/S
Fanøvej 6  •  DK-8800  Viborg  •  Tel. +458727 6400  •  Fax +45 8662 2988

E-post: ac@ac-hydraulic.dk  •  www.ac-hydraulic.com

4 Ritningar

 Konisk/sned Cylindrisk/plan

Ritning nr.:

Valstyp / Skenprofil

Vänligen mät noggrant på flera 
ställen i gropen. Obs: Max. 12 mm 
variation mellan W min. och W 
max. i hela gropens längd.

W min.  =   mm

W max.  =   mm

A min.  =   mm

B   =   mm

D   =   mm

E   =   mm

H   =   mm

T  =  mm

Om gropen är utrustad med 
belysning     eller andra utstickande 
föremål, fyll i mått C och F:
C min.  =  mm

F  max.  =  mm

GGD150S - Gropdomkraft
O  min.  =  mm

O  max.  =  mm

P  min.  =  mm

P  max.  =  mm

21
W T
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A A
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O O

P P
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D
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C

A

E

T

Tänk på att ev. montering av travers 
eller stödbock ökar min. höjd:

 Travers T4-1 = + 100 mm
 Travers T5-1 = +   95 mm
 Travers T6-1 = +   55 mm
 Travers T4-2 = + 145 mm
 Travers T5-2 = + 140 mm
 Travers T6-2 = +   90 mm
 S200  = +   65 mm

Tillbehör

 GD - Gropdomkraft 10 t 15 t 20 t  FL - Frihjulslyftare  6 t 12 t 16 t 20 t
 GDT - Teleskopisk gropdomkraft  15 t    SD - Saxdomkraft  2 t 2,6 t 3,2 t 4 t
 GGD - Golvbaserad Gropdomkraft 15 t    ABT - Avlastningsbrygga  20 t
 AB - Avlastningsbrygga 20 t    



66  |

GENERAL TERMS OF SALE AND DELIVERY FOR 
DELIVERIES MADE BY AC HYDRAULIC A/S

1 SCOPE
1.1 The present Terms of sale and delivery shall apply to the extent that they have not been deviated from through written agreement. The buyer's purchasing terms shall not apply unless accepted in writing by AC Hydraulic A/S  
 (hereinafter referred to as AC).   
1.2 The terms of sale and delivery shall be forwarded to the buyer and shall apply to all orders effected after the date of forwarding.
1.3 AC shall be entitled to change the terms of sale and delivery with immediate effect.
1.4 AC’s products are only designed and made for commercial use and must not without AC's written consent be used in or integrated into objects which are not used commercially.  
1.5 All intellectual property rights, drawings, sketches, technical specifications, etc., shall belong to AC and must not be copied or handed over to any third party without prior acceptance from AC. Nor must the products  
 delivered be made, copied or handed over to a third party with a view to this. Unless otherwise expressly agreed the parties’ agreement does not involve any transfer of intellectual property rights. 

2 OFFER AND ACCEPTANCE
2.1 AC’s offers shall apply for 30 days from the date of the offer unless otherwise stated. The buyer's orders and requests shall not be binding for AC until the buyer has received written order confirmation.  

3 PRICE
3.1 Unless otherwise agreed, the price shall be stated exclusive of VAT and duties and in Danish currency. 
3.2 All prices shall be inclusive of packing, but exclusive of freight, VAT, customs duties, or other public duties.
3.3 The price is stated subject to changes considering documented changes to prices for materials, prices from sub-suppliers, changes to public duties, exchange rate changes, changes to wages and salaries, etc.
3.4 If such price changes occur, AC shall without undue delay inform the buyer accordingly. The buyer may within 7 days from receipt of that information on the price increase cancel the agreement without being considered  
 in default. If the buyer does not cancel the agreement within the 7 day period, the price increase is to be considered as accepted by the buyer. 
3.5 Notwithstanding paragraph 3.4 AC shall - after the buyer’s accept - be entitled to regulate the price in case of documented changes to exchange rates, public duties, customs duties, etc., which lead to an increase in AC's  
 costs without the buyer has the right to cancel the agreement.   
3.6 If the delivery is changed, or if AC's costs are otherwise increased because of the buyer's circumstances, AC shall in the same manner be entitled to regulate the agreed price  in the same extent.  

4 DELIVERY
4.1 Delivery shall be ex works AC's place of business, cf. Incoterms 2010, unless otherwise expressly agreed.
4.2 The products bought shall be forwarded at the buyer's expense and risk.
4.3 Delivery up to 30 days after the date of delivery stated in the order confirmation shall be considered delivery on time.    
4.4 If delivery is delayed for more than 30 days, the buyer shall be entitled to rescind the contract unless the products purchased have been reported ready for dispatch before AC has received written information about  
 the buyer's intention to rescind. The buyer cannot raise any claim of any kind against AC in case of a delay.
4.5 The buyer shall not be entitled to reject part delivery.

5 BARRIERS TO DELIVERY
5.1 The following circumstances shall lead to exemption from liability, if they prevent the fulfilment of the agreement or make fulfilment unreasonably onerous: Labour market dispute and any other circumstance beyond the  
 parties' control, such as fire, war, mobilisation or military drafting, application and seizure, currency restrictions, riot, unrest, lack of means of transport, general shortage of goods, restrictions on fuel, and defects in or delays  
 of deliveries from sub-suppliers.  
5.2 If delivery without defects or on time is prevented temporarily through one or more of the above circumstances, delivery shall be postponed for a period corresponding to the duration of the prevention plus a period  
 which is reasonable according to the circumstances for normalising the conditions. Delivery on the thus postponed date shall in every respect be considered delivery on time. If the barrier to delivery can be expected  
 to last for more than 12 weeks, both AC and the buyer shall be entitled to cancel the agreement without being considered in default.  

6 PAYMENT/RESERVATION OF PROPERTY
6.1 The terms of payment shall be net cash, unless otherwise agreed. 
6.2 In case of late payment, the purchase amount shall carry interest at 1.5% per month or fraction thereof.
6.3 The products delivered shall remain AC's property until payment of the full amount has been made, including interest and costs incurred.  
6.4 Complaints regarding deliveries shall not entitle the buyer to withhold payment for deliveries already made, and consequently the buyer's withholding of amounts due shall be considered default. 
6.5 Does the buyer have a claim which can be set off against the purchase price the buyer is only entitled to set off after AC’s prior written consent.   

7 LIABILITY FOR DEFECTS
7.1 The buyer shall check and examine the supply immediately on receipt. In case of defective delivery, AC shall be informed in writing immediately. The buyer shall not later be entitled to claim defects which were or ought  
 to have been discovered through such examination. This shall also apply if the buyer does not immediately complain about hidden defects discovered at a later date.  
7.2 AC has the right to remedy any defects which are due to defects in materials and/or the manufacturing by/of the delivered products. Remedying shall either be in the form of delivery of new products or, at AC's option,  
 by repair. 
7.3 If replacement or repair will lead to disproportionate costs, AC shall, however, be entitled instead to grant a proportional reduction in the purchase amount corresponding to the decrease in value of the delivered.
7.4 AC’s liability for defects is always limited to either after AC’s own choice to make replacement, repair or to grant the buyer a proportional reduction in the purchase amount. The buyer has no other remedies according  
 to violation against AC.
7.5 In connection with repair and replacement, the buyer shall on their own account make sure that the defective product is made available to AC at AC's place of business. Returning of the defective product and forwarding  
 of a new or repaired product to the buyer shall be made at the buyer's expense and risk. Furthermore, labour costs and other consequential costs are not included in AC's obligations towards the buyer.  
7.6 Components replaced shall belong to AC.
7.7 AC’s liability shall only cover defects discovered within 24 months from AC's delivery to the buyer. AC's obligations shall lapse if the buyer does not complain within 8 days from the date when the defect was or ought  
 to have been discovered. 
7.8 AC cannot in any case be ordered to cover consequential damage, liquidated damages, day fines, operating loss, time loss, loss of profits, or any other indirect loss, and AC shall not be liable  for any consequential loss  
 and costs of demounting and remounting the objects in which the product sold may have been integrated.   
7.9 AC’s liability shall in no case exceed an amount corresponding to the invoice value exclusive of VAT for the defective product.  
7.10 The buyer shall not remove the enclosed manual from the product. The buyer shall in no circumstances change or remove labelling regarding capacity, warnings and serial number on the product.
7.11 Changes to or intervention in the product sold without AC's written consent shall release AC from any liability for the product.  

8 PRODUCT LIABILITY
8.1 AC shall be liable for injury only to the extent which is a consequence of mandatory law.  
8.2 AC shall not be liable for damage to real property and goods belonging to the buyer or a third party or damage which occur while the products delivered are in the buyer's possession.
8.3 AC shall not be liable for damage to products made by the buyer or products in which the buyer's products are included, or for damage to real property or goods caused by the buyer's products as a consequence of  
 AC's supply.   
8.4 AC shall in no case be liable for consequential damage, liquidated damages, day fines, operating loss, time loss, loss of profits, or any other indirect loss.  
8.5 To the extent that product liability is imposed on AC towards a third party, the buyer shall be obliged to indemnify AC to the same extent as AC's liability is limited as mentioned above.  
8.6 If a third party makes a claim for product damage, AC shall immediately be informed. The buyer shall be obliged to accept legal action against them at the court or arbitral tribunal dealing with claims for compensation  
 put forward by a third party against AC because of damage or loss claimed to have been caused by the supply.

9 PARTIAL INVALIDITY 
9.1 If one or more paragraphs of these terms of delivery is declared invalid, illegal or unenforceable none of the remaining paragraphs validity, legality or feasibility affected or impaired thereof. 

10 GOVERNING LAW AND VENUE
10.1 Any dispute between the parties shall be settled according to Danish law, with the exception of Danish rule of private international law. Any dispute shall be settled at the Court in Viborg which is the only proper venue.  

Viborg, July 2013
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AC Hydraulic A/S
Fanøvej 6  •  DK-8800  Viborg  •  Tel. +458727 6400  •  Fax +45 8662 2988

E-post: ac@ac-hydraulic.dk  •  www.ac-hydraulic.com


