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Art.nr.

ULTRA LAGE WIELVRIJE OPBOUW
SCHAARHEFBRUG 518-520-535-540

Voor grote en…..

kleine auto’s

Minimale oprijhoogte

Zonder bouwkundige voorzieningen een schaarhefbrug
installeren En hierdoor veel ruimte besparen kan met
deze laag profiel schaarhefbrug.
Opnameframe met scharnierende op- en afritten.
Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt
voor een constant niveau tussen de beide platforms op
iedere hoogte. Laagspanning bedieningsknoppen.
Langzaam hefsysteem bij aanhef en laagste daalpunt.
Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelfsmerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten.
Geen mechanische verbindingen tussen de platforms
Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen.
Technische gegevens:
Hefvermogens
: 3000/3200kg
Hefhoogte
: 1900 mm
Minimale oprijdhoogte
: 95 of 110mm
Afmeting hefplateau
: LxB 1420/1950x610mm
Aandrijving
: elektro-hydraulische
Aansluitspanning
: 400 volt 3ph. 2,6kW
Perslucht voorziening
: minimaal 6 bar
Lengte slangpakket
: 1 meter
Kleur blauw/grijs
: Ral 5015/7040

Hefvermogen 3000kg
Hefvermogen 3000kg

: RAV518 NL 110mm min.hoogte 650111
650112
: RAV518 T 95mm min.hoogte

NIEUW
Hefvermogen 3500kg : RAV535 100mm min. hoogte
Hefvermogen 4000kg : RAV540 135mm min. hoogte
Technische gegevens:
Hefvermogens
: 3500/4000kg
Hefhoogte
: 1900/2000 mm
Minimale oprijdhoogte
: 100 of 135mm
Afmeting hefplateau 3500kg : LxB 1420/1950x610mm
Afmeting hefplateau 4000kg : LxB 1450/2080x620mm
Aandrijving
: elektro-hydraulische
Aansluitspanning
: 400 volt 3ph. 2,6kW
Perslucht voorziening
: minimaal 6 bar
Lengte slangpakket
: 1 meter
Kleur blauw/grijs
: Ral 5015/7040

651248
651249

Let op! Indien de bedieningsunit verder dan 1 meter van
de hefbrug wordt geplaatst moet een extra slangpakket
worden besteld.
Eenvoudig te plaatsen

Slang pakket incl. afdek rails : verlenging per meter
t.b.v. opbouw schaarhefbruggen.

650144

Slang pakket : verlenging per meter t.b.v. inbouw
schaarhefbruggen.

650147
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ULTRA LAGE WIELVRIJE OPBOUW
SCHAARHEFBRUG 535 L

650120

Zonder bouwkundige voorzieningen een schaarhefbrug
installeren en hierdoor veel ruimte besparen kan met
deze laag profiel schaarhefbrug.

650120
Wielvrij heffen van groot tot klein

Opnameframe met scharnierende op- en afritten.
Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt
voor een constant niveau tussen de beide platforms op
iedere hoogte. Laagspanning bedieningsknoppen.
Langzaam hefsysteem bij aanhef en laagste daalpunt.
Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelf smerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten.
Geen mechanische verbindingen tussen de platforms
Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen. CE gecertificeerd volgens
NEN-EN1493-2010.
Technische gegevens:
Hefvermogens
Hefhoogte
Minimale oprijhoogte
Afmeting hefplateau
Aandrijving
Aansluitspanning
Perslucht voorziening
Lengte slangpakket
Kleur blauw/grijs

: 3000kg
: 1900 mm
: 105mm
: LxB 1385/2278x650mm
: elektro-hydraulische
: 400 volt 3ph. 2,6kW
: minimaal 6 bar
: 1 meter
: Ral 5015/7040

Wielvrij heffen van Mini tot BMW 7
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CONDOR SCHAAR HEFBRUG
Serie WIELVRIJ TYPE CL 300
De hefbrug is voorzien van 2 stuks krachtige hefcilinders
die de brug snel op de vereiste hoogte brengen. Ruime
hefplateau’ s met scharnierende op- en afritten.
Mechanische gelijkloop systeem tussen de beide
platforms. Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen. CE gecertificeerd volgens
NEN-EN1493-2010.
Afgebeeld 630120 met optie
Optie: wiel set met trekstang 630121

Eenvoudig te verplaatsen met wiel set
met trekstang. (optie)

Technische gegevens type CL 300:
Hefvermogen
: 3.000 kg.
Hefhoogte opbouw
: 1.000 mm.
Minimale hoogte opbouw
: 105 mm.
Lengte platforms
: 1.420 / 2.028 mm.
Breedte platforms
: 460 mm.
Aandrijving elektro hydraulisch : 230 volt, 0,3 kW.
Rubber opname blokken
: 4 stuks 160x120x38mm

630120

Mobiel als vast te gebruiken, ideaal als extra hefbrug
voor winter/zomer banden wissel seizoen of als
schade hefbrug.
Optie:
Wiel set met trekstang

630121

Scharnierbare op/afritten

Set lage op/afritten, slechts 45mm hoog voor lage
voertuigen.

630130

4 lage op/afritten 630130
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CONDOR WIELVRIJE SCHAARHEFBRUG 3.000 KG.
Serie OPBOUW ULTRA LAAG TYPE CL 350

630122

Scharnierbare op/afritten

Zonder bouwkundige voorzieningen een schaarhefbrug
installeren en hierdoor veel ruimte besparen kan met
deze laag profiel schaarhefbrug.
Opnameframe met scharnierende op- en afritten.
Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt
voor een constant niveau tussen de beide platforms op
iedere hoogte. Laagspanning bedieningsknoppen.
Langzaam hefsysteem bij aanhef en laagste daalpunt.
Veiligheid daalsysteem stopt bij 300 mm., daarna dalen
tot op de vloer.
Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelf smerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten.
Geen mechanische verbindingen tussen de platforms
Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen.
CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.
630122
Technische gegevens type CL 350:
Hefvermogens
: 3.000 kg.
Hefhoogte
: 1.850 mm.
Minimale oprijdhoogte
: 105 mm.
Afmeting hefplateau
: LxB 1.460/2.025x600mm
Aandrijving
: elektro hydraulische
Aansluitspanning
: 400 volt, 3,0 kW.
Lengte slangpakket
: 1 meter
Rubber opname blokken
: 4 stuks 160x120x38mm

Eenvoudig te plaatsen
Let op! Indien de bedieningsunit verder dan 1 meter van
de hefbrug wordt geplaatst moet een extra slangpakket
worden besteld.
Slang pakket incl. afdekrails

: verlenging per meter

630138

Set lage op/afritten, slechts 45mm hoog voor lage
voertuigen.

630130

Traverse met opnameblokken voor SUV

630135

4 lage op/afritten 630130

Traverse voor SUV voertuigen
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WIELVRIJE INBOUW SCHAARHEFBRUG
Serie 507-508-509-510
Ruimte besparende hefbrug met wielvrij opname
platform. Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie
systeem zorgt voor een constant niveau tussen de beide
platforms op iedere hoogte. Laagspanning
bedieningsknoppen. Langzaam hefsysteem bij aanhef en
laagste daalpunt. Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelfsmerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten. Geen mechanische verbindingen
tussen de platforms.
Vloer inbouw cassettes leverbaar voor een correcte
inbouw. Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen.
Technische gegevens:
Hefvermogens
: 3000/3500kg
Hefhoogte vanaf werkvloer
: 1825/2090 mm
Minimale oprijhoogte
: gelijkvloers
Afmeting hefplateau
: LxB 1580x510mm
Afmeting hefplateau uitschuif type : LxB
1320/ 1490/1730/
1900x510mm
Aandrijving
: elektro hydraulisch
Aansluitspanning
: 400 volt 3ph. 2,2kW
Perslucht voorziening
: minimaal 6 bar
Lengte slangpakket
: 1 meter
Kleur blauw/grijs
: Ral 5015/7040
Gewicht
: 800/1030kg
650100 - 650106
Hefvermogen 3000kg : RAV507IF 1580mm platform

650101

Hefvermogen 3500kg : RAV509IF 1580mm platform

650102

Hefvermogen 3000kg : RAV508I 1320/1730mm platform

650104

Hefvermogen 3000kg : RAV508MI 1490/1900mm
platform

650105
650106

Hefvermogen 3500kg : RAV510I 1490/1900mm platform
ACCESSOIRES VOOR SCHAARHEFBRUG 505-507508-509-510

650115- 650138- 650117

650116

Set gegalvaniseerde cassettes : voor type 507-509
Set gegalvaniseerde cassettes : voor type 508 I
Set gegalvaniseerde cassettes : voor type 508M-510

650107
650108
650109

: H=200mm S 505A1
: H=120mm S 505A5
: H=40mm S 506A6
: S 505A2

650115
650138
650117
650116

Set rubber opname blokken
Set rubber opname blokken
Set rubber opname blokken
Traverse met opnameblokken
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CONDOR WIELVRIJE SCHAARHEFBRUG 3.500 KG.
Serie INBOUW TYPE CL 360

Wielvrije inbouw schaarhefbrug
CL 360

Hefplateau aan één zijde
uitschuifbaar

Ruimte besparende hefbrug met wielvrij opname
platform. Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie
systeem zorgt voor een constant niveau tussen de beide
platforms op iedere hoogte. Laagspanning
bedieningsknoppen. Langzaam hefsysteem bij aanhef en
laagste daalpunt. Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelfsmerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten. Geen mechanische verbindingen
tussen de platforms.
Vloer inbouw cassettes leverbaar voor een correcte
inbouw. Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen.
CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.
Technische gegevens type CL 360:
Hefvermogen
: 3.500 kg.
Hefhoogte vanaf werkvloer
: 1.800 mm.
Inbouw diepte
: 330 mm.
Minimale oprijhoogte
: gelijkvloers
Afmeting hefplateau
: LxB 1.550 x 550 mm.
Hefplateau uitschuifbaar
: Aan één zijde

Aandrijving
Beveiliging
Aansluitspanning
Perslucht voorziening
Lengte slangpakket
Set rubber opname blokken
Kleur donker/licht grijs
Traverse voor SUV voertuigen (optie) Gewicht

Set hoge rubber opname blokken
(optie)

630123

: elektro hydraulisch
: pneum/hydr/mech.
: 400 volt, 2,2 kW.
: minimaal 6 bar
: 1 meter
: H=38mm 4 stuks
: RAL 7012-7040
: 750 kg.

Set gegalvaniseerde cassettes met open bodem CL 360
Met open bodem, dient betonvloer ingestort te worden.
Set rubber opname blokken
: H=70mm
Traverse met opnameblokken : voor SUV

630136

Let op! Indien de bedieningsunit verder dan 1 meter van
de hefbrug wordt geplaatst moet een extra slangpakket
worden besteld.

630151

630134
630135

Meer werkplekken door het ontbreken
van hefbrug kolommen
Maatschets 630123
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CONDOR E-SCHAARHEFBUG WIELVRIJ OPBOUW

630124

Speciaal ontwikkeld voor het bodemvrij heffen van
elektrische voertuigen. Door de speciale constructie is de
gehele bodem vrij toegankelijk en daarom is het uit- en
inbouwen van het accupakket gemakkelijk uit te voeren.

630124

Opnameframe met 4 scharnierende en verstelbare
opname armen en op- en afritten.
Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt
voor een constant niveau tussen de beide platforms op
iedere hoogte.
De hefbrug is uitgevoerd met dubbele hefcilinders
volgens het ‘master-slave’ principe.
Langzaam hefsysteem bij aanhef en laagste daalpunt.
Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelf smerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten.
Geen mechanische verbindingen tussen de platforms
Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen.
CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.
Technische gegevens:
Hefvermogen
Hefhoogte
Minimale oprijhoogte
Afmeting hefbrug
Aandrijving
Aansluitspanning

: 3.000 kg.
: 2.000 mm.
: 90 mm.
: LxB 2.210x2.300 mm.
: elektro-hydraulisch
: 400 volt 3ph. 2,6kW.

Vanaf beide zijden oprijden “reversible load”

Mobiele hefwagen voor het dé- en monteren van
accupakketten van E-voertuigen, zie volgende
bladzijde, art.nr. 630125
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CONDOR MOBIELE HEFWAGEN VOOR
ACCUPAKKETTEN VAN E- VOERTUIGEN

630125

Speciaal ontwikkeld voor elektrische voertuigen. Door de
mobiele- en precieze maneuvreerbaarheid is het uit- en
inbouwen van het accupakket gemakkelijk uit te voeren.
Voorzien van een dubbele hef- en daalsnelheid kan de lift
snel op werkhoogte gebracht worden, daarna met het
langzame hefprogramma zeer precies tot aan accupakket
gebracht worden.
Het hefplateau is licht kantelbaar zodat manoeuvreer
baarheid optimaal is.
630125

De heftafel is tevens geschikt om versnellingsbak en
andere sensibele onderdelen te monteren- en
demonteren onder alle soorten hefbruggen.
Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen.
CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.

Ergonomische en eenvoudige
bediening.

Technische gegevens:
Hefvermogen
Hefhoogte
Hefsnelheid
Daalsnelheid
Minimale oprijhoogte
Afmeting heftafel
Aandrijving
Batterij motor
Mechanische

: 1.000 kg.
: 900 tot 1.970 mm.
: tot max.10 sec.
: tot max.8 sec
: 90 mm.
: LxB 1.500x1.000 mm.
: elektro-hydraulisch
: 24 volt
: daalbeveiliging

Werkschema
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ULTRA LAGE RIJBAAN VLOER OPBOUW SCHAARHEFBRUG MET INGEBOUWD WIELVRIJ
HEFSYSTEEM 6351LP en 6352LP
Zonder bouwkundige voorzieningen een schaarhefbrug
installeren en hierdoor veel ruimte besparen kan met
deze laag profiel rijbaan schaarhefbrug.
Uitlijn uitvoering met wielvrij hefsysteem Zeer lage rijbanen (155mm) met scharnierende opritten,
Draaiplaten zijn optie
tevens leverbaar met ingebouwd wielvrij hefsysteem en
in uitlijn uitvoering.
Uitlijn uitvoering met uitsparing voor draaiplaten en
compensatie platen achter.
Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt
voor een constant niveau tussen de beide platforms op
Laag profiel rijbaan
iedere hoogte.
Laag spanning bedieningsknoppen.
Langzaam hefsysteem bij aanhef en laagste daalpunt.
Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelfsmerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten. Geen mechanische verbindingen
tussen de platforms. Robuuste constructie volgens de
Europese veiligheidsnormen.
Technische gegevens:
Wielvrij hefsysteem
Hefvermogen
: 3500kg
Hefvermogen wielvrij
: 3000kg
Hefhoogte
: 1950 mm
Hefslag wielvrij hefplateau : 465mm
Minimale oprij hoogte
: 155mm
Afmeting rijbanen
: LxBxH
4200/4600x615x210mm.
Afmeting wielvrij hefplateau : LxBxH
Lange oprij platen (optie)
1390/195x500x70mm.
Aandrijving
: elektro hydraulisch
Aansluitspanning
: 400 volt 3ph. 2,6kW
Perslucht voorziening
: minimaal 6 bar
Lengte slangpakket
: 1 meter
Kleur blauw/grijs
: Ral 5015/7040

Opvulstukken t.b.v. draaiplaten in de
uitlijnrijbanen, deze zijn een optie.
Hiermede kan de positie van de
draaiplaten worden veranderd, 651257
of de ruimte voor de draaiplaten geheel
worden opgevuld, 651258

Hefvermogen 3500kg: RAV 6351LPvlakke rijbaan
Hefvermogen 3500kg: RAV 6351 SILP met hefplateau
Hefvermogen 3500kg: RAV6352 SILP met hefpl.+uitlijn

651250
651251
651253

Afritten voor doorrijden i.p.v. rijbaan stops, S6350A2/S
Verlengde opritten 1600mm i.p.v. standaard, S6350A4/S

651260
651262

Opvulstukken t.b.v. draaiplaten in de uitlijn rijbanen.
Set 6x, serie 6352, voor positie draaiplaten, S6350A5
Set 10x serie 6352 zonder draaiplaten, S6350A6

651257
651258

Voor accessoires zie blz. 25 en 30-32
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CONDOR RIJBAAN SCHAAR HEFBRUG MET
INGEBOUWD WIELVRIJ HEFSYSTEEM
Serie VLOEROPBOUW TYPE CL 600

630127

Set draaiplaten
630115 (optie)

Opvulstukken om de ruimte van de
draaiplaten op te vullen 630165
(optie)
Opvulstukken voor de positie van de
draaiplaten te veranderen worden
standaard meegeleverd.

Zonder bouwkundige voorzieningen een schaarhefbrug
installeren en hierdoor veel ruimte besparen kan met
deze laag profiel rijbaan schaarhefbrug.
Zeer lage rijbanen met scharnierende opritten,
ingebouwd wielvrij hefsysteem en in uitlijn uitvoering,
met uitsparing voor draaiplaten en compensatie platen
achter.
Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt
voor een constant niveau tussen de beide platforms op
iedere hoogte.
Laag spanning bedieningsknoppen.
Langzaam hefsysteem bij aanhef en laagste daalpunt.
Voorzien van 3 hefcilinders voor een gelijkmatige hefslag.
Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelf smerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten. Geen mechanische verbindingen
tussen de platforms. Robuuste constructie volgens de
Europese veiligheidsnormen.
CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.
Technische gegevens type CL 600:
630127
Hefvermogen rijbanen
: 4.000 kg.
Hefvermogen wielvrij
: 4.000 kg.
Hefhoogte
: 1.900 mm.
Hef slag wielvrij hefplateau : 450 mm.
Minimale oprij hoogte
: 190 mm.
Afmeting rijbanen
: LxBxH 5000x660x180mm.
Afmeting wielvrij hefplateau : LxB 1440/1950x650mm
Lange oprijkleppen
: 1.105 mm.
Aandrijving
: elektro hydraulisch
Aansluitspanning
: 400 volt, 3,0 kW.
Perslucht voorziening
: minimaal 6 bar
Lengte slangpakket
: 1 meter
Rubber opname blokken
: 4 stuks 160x120x38mm
Let op! Indien de bedieningsunit verder dan 1 meter van
de hefbrug wordt geplaatst moet een extra slangpakket
met afdekrails worden besteld.

630138

1 Set draaiplaten, (2 stuks) oprij gewicht max.1.000 kg.
ø 380mm, t.b.v. uitlijn rijbaan schaarhefbrug

630115

Opvulstukken t.b.v. draaiplaten in de uitlijn rijbanen.
Set van 4 stuks, hiermede kan de ruimte voor de
draaiplaten worden afgedekt.

630165

Geïntegreerde compensatieplaten in de
rijbanen
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Art.nr
630129

Schuifplaten incl.
Set draaiplaten zijn een optie

CONDOR RIJBAAN SCHAAR HEFBRUG
VLOEROPBOUW ULTRA VLAK TYPE CL 620
UITLIJN UITVOERING
Zonder bouwkundige voorzieningen een schaarhefbrug
installeren en hierdoor veel ruimte besparen kan met
deze laag profiel rijbaan schaarhefbrug, slechts 140 mm
hoog.
Zeer lage rijbanen, lengte 4300 mm, met scharnierende
opritten. De totale lengte bedraagt 4500mm.
Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt
voor een constant niveau tussen de beide platforms op
iedere hoogte.
Laag spanning bedieningsknoppen.
Langzaam hefsysteem bij aanhef en laagste daalpunt.
Voorzien van 6 hefcilinders voor een gelijkmatige
hefslag.
Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelf smerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten. Geen mechanische verbindingen
tussen de platforms. Robuuste constructie volgens de
Europese veiligheidsnormen.
CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.

Opvulstukken om de ruimte van de
draaiplaten op te vullen 630167
(optie)
Opvulstukken voor de positie van de
draaiplaten te veranderen worden
standaard meegeleverd.

Technische gegevens type CL 620:
Hefvermogen rijbanen
: 3.500 kg.
Hefhoogte
: 1.850 mm.
Minimale oprij hoogte
: 140 mm.
Afmeting rijbanen
: LxBxH 4300x680x140mm.
Lange oprijkleppen
: 1.105 mm.
Aandrijving
: elektro hydraulisch
Aansluitspanning
: 400 volt, 2.2+3,0 kW.
Perslucht voorziening
: minimaal 6 bar
Lengte slangpakket
: 1 meter

630129

Slechts 140mm oprijhoogte

INCLUSIEF
CONDOR SCHAAR HEFBRUGKRIK
3.000 KG.
Pneumatische schaarkrik. Hefvermogen
3000kg, traverse met in hoogte
verstelbare opnamestukken. Hef slag
450 mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar.
Instelbare breedte traverse min/max
800/1500 mm.

Let op! Indien de bedieningsunit verder dan 1 meter van
de hefbrug wordt geplaatst moet een extra slangpakket
met afdekrails worden besteld.
Optie:
1 Set draaiplaten, (2 stuks) oprij gewicht max.1.000 kg.
ø 380mm, t.b.v. uitlijn rijbaan schaarhefbrug. De
draaiplaten kunnen 200mm naar voren of naar achteren
verplaatst worden.

630138

Opvulstukken t.b.v. draaiplaten in de uitlijn rijbanen.
Set van 4 stuks, hiermede kan de ruimte voor de
draaiplaten worden afgedekt.

630167

630115

ULTRA LAAG SLECHTS 140MM !
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Art.nr

CONDOR RIJBAAN SCHAAR HEFBRUG MET
WIELVRIJ HEFSYSTEEM UITLIJN UITVOERING
Serie VLOER INBOUW TYPE CL 610

630128

Vloerinbouw

Wielvrij hefsysteem

Set draaiplaten
630115 (optie)

Opvulstukken om de ruimte van de
draaiplaten op te vullen 630166
(optie)
Opvulstukken voor de positie van de
draaiplaten te veranderen worden
standaard meegeleverd.

Een schaarhefbrug installeren en hierdoor veel ruimte
besparen kan met deze inbouw rijbaan schaarhefbrug
bereikt worden.
Een ingebouwd wielvrij hefsysteem en als uitlijnuitvoering, met uitsparing voor draaiplaten en
compensatie platen achter.
Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt
voor een constant niveau tussen de beide platforms op
iedere hoogte. Laag spanning bedieningsknoppen.
Langzaam hefsysteem bij aanhef en laagste daalpunt.
Voorzien van 2 hefcilinders voor een gelijkmatige hefslag.
Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelf smerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten. Geen mechanische verbindingen
tussen de platforms. Robuuste constructie volgens de
Europese veiligheidsnormen.
CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.
Technische gegevens type CL 610:
Hefvermogen rijbanen
: 5.000 kg.
Hefvermogen wielvrij
: 3.500 kg.
Hefhoogte opbouw
: 2.210 mm.
Hefhoogte inbouw
: 1.850 mm.
Minimale oprijhoogte
: 0 mm.
Hef slag wielvrij hefplateau : 450 mm.
Afmeting rijbanen
: LxB 5.100 x 610 mm.
Afmeting wielvrij hefplateau : LxB 1.400/2.000x600mm.
Aandrijving
: elektro hydraulisch
Aansluitspanning
: 400 volt, 3,0 kW.
Perslucht voorziening
: minimaal 6 bar
Lengte slangpakket
: 1 meter
Rubber opname blokken
: 4 stuks 160x120x38mm

630128

Set gegalvaniseerde inbouwcassettes 5.100 mm. lang
Met open bodem, dient betonvloer ingestort te worden.
Let op! Indien de bedieningsunit verder dan 1 meter van
de hefbrug wordt geplaatst moet een extra slangpakket
worden besteld.

630148

Slang pakket

630151

: verlenging per meter

Opties:
1 Set draaiplaten, (2 stuks) oprij gewicht max.1.000 kg.
ø 380mm, t.b.v. uitlijn rijbaan schaarhefbrug

630115

Opvulstukken t.b.v. draaiplaten in de uitlijn rijbanen.
Set van 4 stuks, hiermede kan de ruimte voor de
draaiplaten worden afgedekt.

630166

230 Volt TL verlichting 6 stuks
LED verlichting 6 stuks, v.a.5000mm rijbaan lengte

650029
628715

Geïntegreerde compensatieplaten in de
rijbanen
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Art.nr

RAVAGLIOLI RIJBAANSCHAARHEFBRUG SERIE 600
Algemeen
Electro hydraulische rijbaan schaarhefbrug leverbaar in
de volgende uitvoeringen:
Uitvoeringen:

Vloeropbouw vlakke rijbanen

Vlakke rijbanen
Vlakke rijbanen, uitlijnen
Vlakke rijbanen, precisie uitlijnen
Vlakke rijbanen met wielvrije lift
Vlakke rijbanen, uitlijnen met wielvrije lift
Vlakke rijbanen, precisie uitlijnen met wielvrije lift
Vlakke rijbanen met spelingtester
Vlakke rijbanen met wielvrije lift en spelingtester
Vlakke rijbanen, uitlijnen en spelingtester
Vlakke rijbanen, uitlijnen, wielvrije lift en spelingtester
Alle uitvoeringen zowel als vloeropbouw en verzonken in
de werkvloer leverbaar.
Hefvermogen – rijbaanlengte/breedte:

Vloerinbouw wielvrij heffen

Schuifplaten achter

- 3500 kg rijbaanlengte 4600 x 615 mm
- 4200 kg rijbaanlengte 4600 x 615 mm
- 4200 kg rijbaanlengte 5500 x 650 mm
- 5000 kg rijbaanlengte 5500 x 650 mm
- 6000 kg rijbaanlengte 5500 x 650 mm

– 635 serie
– 640 serie
– 640 serie
– 650 serie
– 660 serie

Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt
voor een constant niveau tussen de beide platforms op
iedere hoogte. Laagspanning bedieningsknoppen.
Langzaam hefsysteem bij aanhef en laagste daalpunt.
Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelfsmerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten. Geen mechanische verbindingen
tussen de platforms.
Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen.

Uitsparing draaiplaten voor
Diverse hefbrug kriks leverbaar zie blz.30 t/m 32

Spelingsdetector
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Art.nr.

RAVAGLIOLI RIJBAANSCHAARHEFBRUG 635.1 3500
KG

Rijbaan schaarhefbrug in teststraat

Rijbaan schaarhefbrug met wielvrij
hefsysteem vloeropbouw

Technische gegevens:
Hefvermogen
: 3500kg
Hefvermogen wielvrij
: 3500kg
Hefhoogte rijbaan v.a. werkvloer : 2085 mm opbouw
Hefhoogte rijbaan v.a. werkvloer : 1850 mm inbouw
Hefhoogte wielvrij hefplateau
: 500 mm
Minimale oprijhoogte
: 265 mm opbouw
Minimale oprijhoogte uitlijnen
: 295 mm opbouw
Minimale oprijhoogte
: 0 mm inbouw
Afmeting rijbanen
: LxB 4600x615mm
Afmeting wielvrij hefplateau
: LxB
1390/2000x500mm
Aandrijving
: elektro hydraulisch
Aansluitspanning
: 400 volt 3ph. 2,63,5kW
Perslucht voorziening
: minimaal 6 bar
Lengte slangpakket
: 1 meter, langer is optie
Kleur blauw/grijs
: Ral 5015/7040
RAV 635.1 vlakke rijbanen
Vloeropbouw met opritten

651150

RAV 635.1 I vlakke rijbanen
Vloerinbouw

651151

RAV 635.1 SI met wielvrij hefsysteem
Vloeropbouw met opritten

651152

RAV 635.1 ISI met wielvrij hefsysteem
Vloerinbouw

651153

Rijbaan schaarhefbrug uitlijnen 635.2

Rijbaan schaarhefbrug uitlijnuitvoering
en wielvrij hefsysteem vloerinbouw

RAV 635.2 uitlijnuitvoering vlakke rijbanen
Vloeropbouw met opritten

651154

RAV 635.2 SI uitlijnuitvoering met wielvrij hefsysteem
Vloeropbouw met opritten

651156

RAV 635.2 I uitlijnuitvoering vlakke rijbanen
Vloerinbouw

651155

RAV 635.2 ISI uitlijnuitvoering met wielvrij hefsysteem
Vloerinbouw

651157

Diverse hefbrug kriks leverbaar zie blz.30 t/m 32
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Art.nr

RAVAGLIOLI RIJBAANSCHAARHEFBRUG 635.4
3500 KG met spelingtester

Rijbaan schaarhefbrug met wielvrij
hefsysteem vloerinbouw

Elektro hydraulische spelingstester
Ingebouwd in de rijbanen

Technische gegevens:
Hefvermogen
: 3500kg
Hefvermogen wielvrij
: 3500kg
Hefhoogte rijbaan v.a. werkvloer : 2085 mm opbouw
Hefhoogte rijbaan v.a. werkvloer : 1850 mm inbouw
Hefhoogte wielvrij hefplateau
: 500 mm
Minimale oprijhoogte
: 265 mm opbouw
Minimale oprijhoogte uitlijnen
: 295 mm opbouw
Minimale oprijhoogte
: 0 mm inbouw
Afmeting rijbanen
: LxB 4600x615mm
Afmeting wielvrij hefplateau
: LxB
1390/2000x500mm
Aandrijving
: elektro hydraulisch
Aansluitspanning
: 400 volt 3ph. 2,63,5kW
Perslucht voorziening
: minimaal 6 bar
Lengte slangpakket
: 1 meter, langer is optie
Kleur blauw/grijs
: Ral 5015/7040

RAV 635.4 vlakke rijbanen met spelingtester
Vloeropbouw met opritten

651158

RAV 635.4 I wielvrij hefsysteem en spelingtester
Vloerinbouw

651159

Diverse hefbrug kriks leverbaar zie blz.30 t/m 32

Bediening spelingtester met
inspectielamp en kabel
Bluetooth afstandsbediening is optie zie
blz. 25
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Rijbaan schaarhefbrug vloerinbouw

Rijbaan schaarhefbrug uitlijn uitvoering

Uitlijnen en wielvrij hefsysteem

Art.nr

RAVAGLIOLI RIJBAANSCHAARHEFBRUG 640.1
4200 KG
Technische gegevens:
Hefvermogen
: 4200kg
Hefvermogen wielvrij
: 3500kg
Hefhoogte rijbaan v.a. werkvloer : 2085 mm opbouw
Hefhoogte rijbaan v.a. werkvloer : 1850 mm inbouw
Hefhoogte wielvrij hefplateau
: 500 mm
Minimale oprijhoogte
: 265 mm opbouw
: 295 mm opbouw
Minimale oprijhoogte uitlijnen
Minimale oprijhoogte
: 0 mm inbouw
Afmeting rijbanen
: LxB 4600x615mm
Afmeting wielvrij hefplateau
: LxB
1390/2000x500mm
Aandrijving
: elektro hydraulisch
Aansluitspanning
: 400 volt 3ph. 2,63,5kW
Perslucht voorziening
: minimaal 6 bar
Lengte slangpakket
: 1 meter, langer is optie
Kleur blauw/grijs
: Ral 5015/7040

RAV 640. 1 vlakke rijbanen
Vloeropbouw met opritten

651170

RAV 640.1 i vlakke rijbanen
Vloerinbouw

651171

RAV 640.1 Si vlakke rijbanen wielvrij hefsysteem
Vloeropbouw met opritten

651172

RAV 640.1 iSi vlakke rijbanen met wielvrij hefsysteem
Vloerinbouw

651173

Rijbaan schaarhefbrug uitlijn uitvoering 640.2
RAV 640.2 uitlijnuitvoering
Vloeropbouw met opritten

651174

RAV 640.2 i uitlijnuitvoering
Vloerinbouw

651175

RAV 640.2 Si uitlijnuitvoering met wielvrij hefsysteem
Vloeropbouw

651176

RAV 640.2 iSi uitlijnuitvoering met wielvrij hefsysteem
Vloerinbouw

651177

Diverse hefbrug kriks leverbaar zie blz.30 t/m 32
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Uitlijnuitvoering 640.3

Verzonken in de vloer in APK teststraat
Vlakke rijbanen 640.4

Elektro hydraulische spelingstester
ingebouwd in de rijbanen

Art.nr

RAVAGLIOLI RIJBAANSCHAARHEFBRUG 640.4.46
4200 KG Met ingebouwde speling tester
Rijbaan 4600 mm.
Technische gegevens:
Hefvermogen
: 4200kg
Hefvermogen wielvrij
: 3500kg
Hefhoogte rijbaan v.a. werkvloer : 2070 mm opbouw
Hefhoogte rijbaan v.a. werkvloer : 1850 mm inbouw
Hefhoogte wielvrij hefplateau
: 500 mm
Minimale oprijhoogte
: 265 mm opbouw
Minimale oprijhoogte uitlijnen
: 295 mm opbouw
Minimale oprijhoogte
: 0 mm inbouw
Afmeting rijbanen
: LxB 4600x615mm
Afmeting wielvrij hefplateau
: LxB1320/1800x500mm
Aandrijving
: elektro hydraulisch
Aansluitspanning
: 400 volt 3ph. 2,6kW
Perslucht voorziening
: minimaal 6 bar
Lengte slangpakket
: 1 meter
Kleur blauw/grijs
: Ral 5015/7040
Gewicht
: 1480/1810kg
RAV 640.4.46 rijbanen 4600 en spelingsdetector 4x
Vloeropbouw met opritten

651182

RAV 640.4.46.i rijbanen 4600 en spelingsdetector 4x,
vloerinbouw

651183

RAV 640.4.46.Si rijbanen 4600 en spelingsdetector 4x,
wielvrij hefsysteem, vloeropbouw met opritten

651184

RAV 640.4.46.iSi rijbanen 4600 en spelingsdetector,
wielvrij hefsysteem, vloerinbouw

651185

Ingebouwde spelingtester en uitlijnen 640.3.46
RAV 640.3.46 rijbanen 4600, uitlijnuitvoering
spelingtester 4x , vloeropbouw met opritten

651186

RAV 640.3.46.i rijbanen 4600 uitlijnuitvoering en
spelingsdetector 4x, vloerinbouw

651187

RAV 640.3.46.Si rijbanen 4600 uitlijnuitvoering en
spelingsdetector 4x, wielvrij hefsysteem, vloeropbouw

651188

RAV 640.3.46.iSi rijbanen 4600 Uitlijnuitvoering en
spelingsdetector 4x, wielvrij hefsysteem, vloerinbouw

651189

Diverse hefbrug kriks leverbaar zie blz.31 t/m 33
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Art.nr

RAVAGLIOLI RIJBAANSCHAARHEFBRUG
4200 KG vlakke rijbaan met spelingtester
met 8+4 bewegingen type 640.6.55 rijbaan 5500mm

Verzonken in de vloer in APK teststraat

Technische gegevens:
Hefvermogen
Hefvermogen wielvrij
Hefhoogte wielvrij hefplateau
Minimale oprijhoogte
Minimale oprijhoogte wielvrij
Minimale oprijhoogte
Afmeting rijbanen
Afmeting wielvrij hefplateau
Aandrijving
Aansluitspanning
Perslucht voorziening
Lengte slangpakket
Kleur blauw/grijs

: 4200kg
: 4000kg
: 480 mm
: 265 mm opbouw
: 295 mm opbouw
: 0 mm inbouw
: LxB 5500x650mm
: LxB 1390/2100x500mm
: elektro hydraulisch
: 400 volt 3ph. 2,2kW
: minimaal 6 bar
: 1 meter
: Ral 5015/7040

RAV 640.6.55 vlakke rijbanen 5500, en spelingtester 8+4 652230
Vloeropbouw met opritten, hefhoogte rijbanen 2085 mm
vanaf de werkvloer.
Elektro hydraulische spelingsdetector
Ingebouwd in de rijbanen

RAV 640.6.55.i vlakke rijbanen 5500 en spelingtester
8+4, Vloerinbouw, hefhoogte rijbanen 1850 mm vanaf de
werkvloer.

652231

RAV 640.6.55.Si vlakke rijbanen 5500, wielvrij
hefsysteem en spelingtester 8+4, vloeropbouw met
opritten, hefhoogte rijbanen 2115 mm vanaf de
werkvloer.

652232

RAV 640.6.55.iSi vlakke rijbanen 5500, wielvrij
hefsysteem en spelingtester 8+4, vloerinbouw
hefhoogte rijbanen 1880 mm vanaf de werkvloer.

652233

Diverse hefbrug kriks leverbaar zie blz.31 t/m 33
Bediening spelingtester met
inspectielamp en kabel
Bluetooth afstandsbediening is optie zie
blz. 26
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Art.nr

RAVAGLIOLI RIJBAANSCHAARHEFBRUG 4200 KG
Uitlijn uitvoering met ingebouwde speling tester 8+4
bewegingen type 640.5.55 rijbaan 5500 mm
Technische gegevens:
Hefvermogen
Hefvermogen wielvrij
Hefhoogte wielvrij hefplateau
Minimale oprijhoogte
Minimale oprijhoogte uitlijnen
Minimale oprijhoogte
Afmeting rijbanen
Afmeting wielvrij hefplateau
Aandrijving
Aansluitspanning
Perslucht voorziening
Lengte slangpakket
Kleur blauw/grijs

Uitlijnuitvoering met spelingsdetector

: 4200kg
: 4000kg
: 480 mm
: 265 mm opbouw
: 295 mm opbouw
: 0 mm inbouw
: LxB 5500x650mm
: LxB 1390/2100x500mm
: elektro hydraulisch
: 400 volt 3ph. 2,6kW
: minimaal 6 bar
: 1 meter
: Ral 5015/7040

RAV 640.5.55.S i rijbanen 5500,uitlijnuitvoering, wielvrij
hefsysteem, spelingtester 8+4, vloeropbouw met opritten
hefhoogte rijbanen 2115 mm vanaf de werkvloer.

652236

RAV 640.5.55.iSi rijbanen 5500,uitlijnuitvoering, wielvrij
hefsysteem, spelingtester 8+4, vloerinbouw, hefhoogte
rijbanen 1880 mm vanaf de werkvloer.

652237

Diverse hefbrug kriks leverbaar zie blz.31 t/m 33

Bediening spelingtester met
inspectielamp en kabel
Bluetooth afstandsbediening is optie zie
blz. 26
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Art.nr

RAVAGLIOLI RIJBAANSCHAARHEFBRUG 650.1.55
5000 KG vlakke rijbanen en wielvrij hefsysteem
Technische gegevens:
Hefvermogen
Hefvermogen wielvrij
Hefhoogte wielvrij hefplateau
Minimale oprijhoogte
Minimale oprijhoogte uitlijnen
Minimale oprijhoogte
Afmeting rijbanen
Afmeting wielvrij hefplateau
Aandrijving
Aansluitspanning
Perslucht voorziening
Lengte slangpakket
Kleur blauw/grijs

: 5000kg
: 4000kg
: 480 mm
: 265 mm opbouw
: 295 mm opbouw
: 0 mm inbouw
: LxB 5500x650mm
: LxB1390/2100x500mm
: elektro hydraulisch
: 400 volt 3ph. 2,6kW
: minimaal 6 bar
: 1 meter
: Ral 5015/7040

RAV 650.1.55 vlakke rijbanen 5500
Vloeropbouw met opritten, hefhoogte rijbanen 2085mm
vanaf de werkvloer
Rijbaanschaarhefbrug vloerinbouw
met wielvrij hefsysteem

Diverse hefbrug kriks leverbaar zie
hoofdstuk 4-koloms hefbruggen
blz.31 t/m 33

652238

RAV 650.1.55.i vlakke rijbanen 5500
Vloerinbouw hefhoogte rijbanen 1850 mm vanaf de
werkvloer.

652239

RAV 650.1.55.Si vlakke rijbanen 5500 met wielvrij
hefsysteem, vloeropbouw met opritten, hefhoogte
rijbanen 2085mm vanaf de werkvloer

652240

RAV 650.1.55.iSi vlakke rijbanen 5500 met wielvrij
hefsysteem, vloerinbouw, hefhoogte rijbanen 1885 mm
vanaf de werkvloer.

652241

RAV 650.2.55 rijbanen 5500,uitlijnuitvoering
Vloeropbouw met opritten hefhoogte rijbanen 2085mm
vanaf de werkvloer.

652242

RAV 650.2.55.i rijbanen 5500, uitlijnuitvoering
Vloerinbouw, hefhoogte rijbanen 1850 mm vanaf de
werkvloer.

652243

RAV 650.2.55.Si rijbanen 5500, uitlijnuitvoering met
wielvrij hefsysteem, vloeropbouw, hefhoogte rijbanen
2115 mm vanaf de werkvloer.

652244

RAV 650.2.55.iSi rijbanen 5500, uitlijnuitvoering met
wielvrij hefsysteem, Vloerinbouw, hefhoogte rijbanen
1880 mm vanaf de werkvloer.

652245

Diverse hefbrug kriks leverbaar zie blz.31 t/m 33
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Art.nr

RAVAGLIOLI RIJBAANSCHAARHEFBRUG
5000 KG met speling tester 650.6.55
Technische gegevens:
Hefvermogen
Hefvermogen wielvrij
Hefhoogte wielvrij hefplateau
Minimale oprijhoogte
Minimale oprijhoogte uitlijnen
Rijbaan schaarhefbrug met ingebouwde Minimale oprijhoogte
Afmeting rijbanen
spelingstester vloer inbouw
Afmeting wielvrij hefplateau
Aandrijving
Aansluitspanning
Perslucht voorziening
Lengte slangpakket
Kleur blauw/grijs

: 5000kg
: 4000kg
: 480 mm
: 265 mm opbouw
: 295 mm opbouw
: 0 mm inbouw
: LxB 5500x650mm
: LxB 1390/2100x500mm
: elektro hydraulisch
: 400 volt 3ph. 2,6-3,5kW
: minimaal 6 bar
: 1 meter
: Ral 5015/7040

Vlakke rijbanen met ingebouwde speling tester
met 8+4 bewegingen
652248
RAV 650.6.55.Si vlakke rijbanen 5500, wielvrij
hefsysteem speling tester 8+4, vloeropbouw met opritten,
hefhoogte rijbanen 2085mm vanaf de werkvloer
Elektro hydraulische spelingstester
ingebouwd in de rijbanen

RAV 650.6.55.iSi vlakke rijbanen 5500, wielvrij
hefsysteem en speling tester 8+4, Vloerinbouw,
hefhoogte rijbanen 1880 mm vanaf de werkvloer.

652249

Uitlijnuitvoering en ingebouwde speling tester met
8+4 bewegingen type 650.5.55 5500mm
RAV 650.5.55 uitlijnuitvoering, rijbanen 5500, speling
tester 8+4, vloeropbouw met opritten, hefhoogte rijbanen
2085mm vanaf de werkvloer

652250

RAV 650.5.55.i uitlijnuitvoering, rijbanen 5500, speling
tester 8+4, vloerinbouw met opritten, hefhoogte rijbanen
1885mm vanaf de werkvloer

652251

RAV 650.5.55.iSi uitlijnuitvoering, rijbanen 5500, wielvrij
hefsysteem, speling tester 8+4, vloerinbouw, , hefhoogte
rijbanen 1880mm vanaf de werkvloer.

652253

Bediening spelingtester met
inspectielamp en kabel
652252
Bluetooth afstandsbediening is optie zie RAV 650.5.55.Si uitlijnuitvoering, rijbanen 5500, wielvrij
hefsysteem,
speling
tester
8+4,
vloeropbouw
met
opritten
blz. 26
hefhoogte rijbanen 2115mm vanaf de werkvloer

Diverse hefbrug kriks leverbaar zie hoofdstuk blz.31-33
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Art.nr

RAVAGLIOLI RIJBAANSCHAARHEFBRUG 660.1.55
6000 KG vlakke rijbanen wielvrij hefsysteem

Vlakke rijbanen

Uitlijnen en wielvrij hefsysteem

Let op! Bij de uitlijnrijbaan moeten
opvulstukken besteld worden (optie)
t.b.v. draaiplaten, zie blz.26

Technische gegevens:
Hefvermogen
Hefvermogen wielvrij
Hefhoogte wielvrij hefplateau
Minimale oprijhoogte
Minimale oprijhoogte uitlijnen
Minimale oprijhoogte
Afmeting rijbanen
Afmeting wielvrij hefplateau
Aandrijving
Aansluitspanning
Perslucht voorziening
Lengte slangpakket
Kleur blauw/grijs

: 6000kg
: 4000kg
: 480 mm
: 270 mm opbouw
: 300 mm opbouw
: 0 mm inbouw
: LxB 5500x650mm
: LxB 1390/2100x500mm
: elektro hydraulisch
: 400 volt 3ph. 2,6-3,5kW
: minimaal 6 bar
: 1 meter
: Ral 5015/7040

RAV 660.1.55 vlakke rijbanen 5500mm
Vloeropbouw met opritten, hefhoogte rijbanen 2085mm
vanaf de werkvloer

652254

RAV 660.1.55.i vlakke rijbanen 5500mm
Vloerinbouw, hefhoogte rijbanen 1885mm vanaf de
werkvloer

652255

RAV 660.1.55.Si vlakke rijbanen 5500mm met wielvrij
hefsysteem, vloeropbouw met opritten, hefhoogte
2115mm vanaf de werkvloer

652256

RAV 660.1.55.iSi vlakke rijbanen 5500mm met wielvrij
hefsysteem, vloerinbouw, hefhoogte rijbanen 1885mm
vanaf de werkvloer.

652257

Uitlijn uitvoering met wielvrij hefsysteem 660.2.55
rijbanen 5500mm
RAV 660.2.55 vlakke rijbanen 5500, uitlijnuitvoering
vloeropbouw met opritten, hefhoogte rijbanen 2085mm
vanaf de werkvloer.

652258

RAV 660.2.55.i vlakke rijbanen 5500, uitlijnuitvoering
vloerinbouw, hefhoogte rijbanen 1850mm vanaf de
werkvloer.

652259

RAV 660.2.55.Si uitlijnuitvoering, wielvrij hefsysteem,
vloeropbouw met opritten, hefhoogte rijbanen 2115mm
vanaf de werkvloer.

652260

RAV 660.2.55.iSi uitlijnuitvoering, wielvrij hefsysteem,
vloerinbouw, hefhoogte rijbanen 1885mm vanaf de
werkvloer.

652261

Diverse hefbrug kriks leverbaar zie blz.31-33
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Art.nr

RAVAGLIOLI RIJBAANSCHAARHEFBRUG
6000 KG Met ingebouwde spelingtester 660.6.55

Vlakke rijbanen

Uitlijnen en wielvrij hefsysteem

Technische gegevens:
Hefvermogen
Hefvermogen wielvrij
Hefhoogte wielvrij hefplateau
Minimale oprijhoogte
Minimale oprijhoogte uitlijnen
Minimale oprijhoogte
Afmeting rijbanen
Afmeting wielvrij hefplateau
Aandrijving
Aansluitspanning
Perslucht voorziening
Lengte slangpakket
Kleur blauw/grijs

: 6000kg
: 4000kg
: 480 mm
: 270 mm opbouw
: 300 mm opbouw
: 0 mm inbouw
: LxB 5500x650mm
: LxB:1390/2100x500mm
: elektro hydraulisch
: 400 volt 3ph. 2,6kW
: minimaal 6 bar
: 1 meter
: Ral 5015/7040

Vlakke rijbanen 5500 met ingebouwde spelingtester
met 8+4 bewegingen 660.6.55
RAV 660.6.55 vlakke rijbanen 5500, en spelingtester 8+4 652265
Vloeropbouw met opritten, hefhoogte rijbanen 2085mm
vanaf de werkvloer.
RAV 660.6.55.i vlakke rijbanen 5500, en spelingtester
8+4 vloerinbouw, hefhoogte rijbanen 1855mm vanaf de
werkvloer.

Uitlijnuitvoering met spelingtester
Let op! Bij de uitlijnrijbanen moeten
opvulstukken besteld worden (optie)
t.b.v. draaiplaten, zie blz.26

652266

652267
RAV 660.6.Si.55 vlakke rijbanen 5500 wielvrij
hefsysteem, en spelingtester 8+4, vloeropbouw met
opritten, hefhoogte rijbanen 2115mm vanaf de werkvloer.
RAV 660.6.55.iSi vlakke rijbanen 5500, wielvrij
hefsysteem en spelingtester 8+4, vloerinbouw
hefhoogte rijbanen 1885mm vanaf de werkvloer.

652268

Uitlijnuitvoering en ingebouwde spelingtester
met 8+4 bewegingen type 660.5.55
RAV 660.5.55 rijbanen 5500 , uitlijnuitvoering,
spelingtester 8+4, vloeropbouw met opritten, hefhoogte
rijbanen 2085mm vanaf de werkvloer.

Bediening spelingtester met
inspectielamp en kabel
Bluetooth afstandsbediening is optie zie RAV 660.5.55.i rijbanen 55 00, uitlijnuitvoering,
blz. 26
spelingtester 8+4, vloerinbouw hefhoogte rijbanen
1850mm vanaf de werkvloer.

652269

652270

RAV 660.5.55.Si rijbanen 5500, uitlijnuitvoering, wielvrij 652271
hefsysteem, speling tester 8+4, vloeropbouw met opritten
hefhoogte rijbanen 2115mm vanaf de werkvloer.
RAV 660.5.55.iSi rijbanen 5500, uitlijnuitvoering, wielvrij
hefsysteem, speling tester 8+4, vloerinbouw, hefhoogte
rijbanen 1880mm vanaf de werkvloer.

652272
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Set gegalvaniseerde cassettes
Set gegalvaniseerde cassettes
Set gegalvaniseerde cassettes
Set gegalvaniseerde cassettes

: 4100mm lang
: 4600mm lang
: 5100mm lang
: 5500mm lang

Let op! Indien de bedieningsunit verder dan 1 meter van
de hefbrug wordt geplaatst moet een extra slangpakket
Gegalvaniseerde vloer inbouw cassettes worden besteld.
Slang pakket incl.afdekrails t.b.v. opbouw schaarhefbrug
verlenging per meter
Slang pakket incl.afdekrails t.b.v. inbouw schaarhefbrug
verlenging per meter
Draaiplaten 750683

650116

Opvulstukken t.b.v. draaiplaten in de
uitlijnrijbanen

Bluetooth afstandsbediening met
inspectie lamp

650141
650158
650159
650157

650144
650147

ACCESSOIRES VOOR SCHAARHEFBRUG 6351-6352
24 volt TL verlichting
: RAV S6350A1
Set draaiplaten voor uitlijnen
: RAV R 110A7
Set rubber opname blok 120mm: RAV 505A5

Diverse hefbrug kriks leverbaar zie blz.
31-33

Art.nr

651263
750683
650138

ACCESSOIRES VOOR SCHAARHEFBRUG 600 serie
230 Volt TL verlichting 4 stuks, tot 4600mm rijbaan lengte
230 Volt TL verlichting 6 stuks,v.a.5000mm rijbaan lengte
LED verlichting 4 stuks, tot 4600mm rijbaan lengte
LED verlichting 6 stuks, v.a.5000mm rijbaan lengte
Set draaiplaten voor uitlijnen
: RAV R 110A7
Set rubber opname blokken
: H=200mm RAV505A1
Set rubber opname blokken
: H=120mm RAV505A5
Set rubber opname blokken
: H=40mm RAV506A6
Traverse met opnameblokken : RAV505A2

628711
650029
628714
628715
750683
650115
650138
650117
650116

Opvulstukken t.b.v. draaiplaten in de uitlijnrijbanen.
Set 4x, serie 600 zonder spelingtester, S640A1
Set 4x serie 640.3.46 met spelingtester, S650A1
Set 6x (4x opvulstukken, 2x afdekplaten) serie 650,660
zonder spelingtester, S650A3

651264
651266
651268

Verlengde opritten 1e montage af fabriek
In plaats van standaard opritten t.b.v. vloer opbouw
hefbruggen. Opritten lengte 1900mm t.b.v. schaarhefbrug
651242
serie 635-640-650-660 serie alle types. S601A/4S
Bluetooth afstandsbediening met inspectie lamp
t.b.v. spelingtester in de rijbanen van de schaarhefbrug
i.p.v. kabeluitvoering Alleen af fabriek bij 1e levering.
t.b.v. spelingtester met 4 bewegingen

651269
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PANTOGRAAF RIJBAAN SCHAARHEFBRUG
SERIE 8000 HEFVERMOGEN VAN 5500 TOT 6500 KG

RAV 8000 serie vlakke rijbanen

De PANTOGRAAF schaarhefbruggen uit deze serie
variëren met een hefvermogen van 5500 tot 6500 kg en
met een maximale rijbaanlengte van 6 meter.
De 8000 serie van Ravaglioli kenmerkt zich door verticaal
te heffen, door de speciaal geconstrueerde hefpoten en
voetplaten worden krachten optimaal weggeleid.
Dwarsbalken, scharen en kolommen ontbreken waardoor
een optimale toegankelijkheid van het te heffen voertuig.
CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.
Technische gegevens:
Hefvermogen
Hefslag rijbaan v.a. vloer
Minimale oprijhoogte
Breedte rijbanen
Aandrijving
Aansluitspanning
Perslucht voorziening
Lengte slangpakket
Kleur

: 5500 en 6500 kg
: 2100 mm
: 295mm of gelijkvloers
: 650mm
: elektro hydraulisch
: 400 volt 3ph. 3,5kW
: minimaal 6 bar
: 2 meter
: blauw Ral 5015

RAV 8000 serie uitlijn uitvoering

Voorbeeld vloer inbouw

Detail wielvrij lift

Voorbeeld uitlijn uitvoering vloer
inbouw

RAV8055.2.54, 5500kg, rijbaanlengte, 5400mm
uitlijnversie opbouw
RAV8055.2.54i, 5500kg, rijbaanlengte, 5400mm
uitlijnversie inbouw
RAV8055.2.54Si, 5500kg, rijbaanlengte, 5400mm
uitlijnversie met wielvrij lift, opbouw
RAV8055.2.54.iSi, 5500kg, rijbaanlengte, 5400mm met
uitlijnversie wielvrij lift, inbouw

652390

RAV8065.1.60, 6500kg, rijbaanlengte, 6000mm opbouw
vlakke rijbanen
RAV8065.1.60i, 6500kg, rijbaanlengte, 6000mm inbouw
vlakke rijbanen
RAV8065.1.60Si, 6500kg, rijbaanlengte, 6000mm met
wielvrij lift, opbouw vlakke rijbanen
RAV8065.1.60.iSi, 6500kg, rijbaanlengte, 6000mm met
wielvrij lift, inbouw vlakke rijbanen

652394

RAV8065.2.60, 6500kg, rijbaanlengte, 6000mm, uitlijn
versie, opbouw
RAV8065.2.60.i, 6500kg, rijbaanlengte, 6000mm uitlijn
versie, inbouw
RAV8065.2.60Si, 6500kg, rijbaanlengte, 6000mm, uitlijn
versie met wielvrij lift, opbouw
RAV8065.2.60.iSi, 6500kg, rijbaanlengte, 6000mm uitlijn
versie met wielvrij lift, inbouw

652398

RAVJ40PY, 4000kg zie voor details blz.33

650928

652391
652392
652389

652395
652396
652397

652399
652400
652401

650928
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RIJBAAN VLOER OPBOUW OF INBOUW
SCHAARHEFBRUG VOOR VRACHTWAGENS
HEFVERMOGEN VAN 9 EN 13 TON

Schaarhefbrug vloeropbouw

Schaarhefbrug verzonken in de vloer
Duo uitvoering

Enkele of duo rijbaan (optie)

Een compleet programma schaarhefbruggen voor vele
soorten vrachtwagens en autobussen. Diverse rijbaan
lengtes van 6 en 9 mtr.
Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt
voor een constant niveau tussen de beide platforms op
iedere hoogte. Laagspanning bedieningsknoppen.
Langzaam hefsysteem bij aanhef en laagste daalpunt.
Akoestisch alarm voor voetbeveiliging.
Zelfsmerende onderhoudsvrije lagering in de
scharnierpunten. Geen mechanische verbindingen
tussen de platforms.
Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen.
CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.
Technische gegevens:
Hefvermogen
Hefhoogte rijbaan v.a. vloer
Minimale oprijhoogte
Breedte rijbanen
Aandrijving
Aansluitspanning
Perslucht voorziening
Lengte slangpakket
Kleur

: 9000/13000kg
: 1935 mm
: 340mm, of gelijkvloers
: LxB 6000/9000x750mm
: elektro hydraulisch
: 400 volt 3ph. 3,5kW
: minimaal 6 bar
: 2 meter
: blauw Ral 5015

Hefvermogen 9000kg

: RAV709N rijbaanlengte
6000 mm vloeropbouw

Hefvermogen 9000kg

: RAV709Ni rijbaanlengte 652351
6000 mm vloer inbouw

Hefvermogen 13000kg

: RAV713N rijbaanlengte
7000 mm vloeropbouw

Hefvermogen 13000kg

: RAV713Ni rijbaanlengte 652353
7000 mm vloer inbouw

Meerprijs synchronisatie 2 rijbanen achter elkaar
t.b.v. RAV709-713,
: VARS713/DUO

652350

652352

652355

Voor accessoires zie blz. 30-34
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PANTOGRAAF VLOER OPBOUW OF INBOUW
SCHAARHEFBRUG VOOR VRACHTWAGENS
SERIE 800 HEFVERMOGEN VAN 20 EN 35 TON

Pantograaf schaarhefbrug serie
RAV 800

Ingebouwd in de vloer, bespaart ruimte
indien niet in gebruik

Montage voorbeeld verzonken in de
vloer

Montage voorbeeld verzoeken in de
vloer met beweegbare vloerafdekking

De schaarhefbruggen uit deze serie variëren met een
hefvermogen van 20 ton tot 35 ton en met een maximale
rijbaanlengte van 13 meter.
De 800 serie van Ravaglioli kenmerkt zich door verticaal
te heffen, door de speciaal geconstrueerde hefpoten en
voetplaten worden krachten optimaal weggeleid.
Dwarsbalken, scharen en kolommen ontbreken waardoor
een optimale toegankelijkheid van het te heffen voertuig.
Tevens is als optie leverbaar bij de inbouwversies een
beweegbare vloerafdekking waardoor de monteur ook via
de zijkant onder het voertuig kan komen doordat de
vloersparing volledig is afgedekt.
Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen.
CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.
Technische gegevens:
Hefvermogen
Hefslag rijbaan v.a. vloer
Minimale oprijhoogte
Breedte rijbanen
Aandrijving
Aansluitspanning
Perslucht voorziening
Lengte slangpakket
Kleur

: 20-25-35 ton
: 2110 mm
: 360mm of gelijkvloers
: 750mm
: elektro hydraulisch
: 400 volt 3ph. 3,5kW
: minimaal 6 bar
: 2 meter
: blauw Ral 5015

RAV825.8, 25000kg, rijbaanlengte, 8000mm opbouw

652502

RAV825.8i, 25000kg, rijbaanlengte, 8000mm inbouw

652503

RAV825.9, 25000kg, rijbaanlengte, 9000mm opbouw

652504

RAV825.9i, 25000kg, rijbaanlengte, 9000mm inbouw

652505

RAV825.10, 25000kg, rijbaanlengte, 10000mm opbouw

652506

RAV825.10i, 25000kg, rijbaanlengte, 10000mm inbouw

652507

Voor accessoires zie blz. 30-34

650889
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PANTOGRAAF VLOER OPBOUW OF INBOUW
SCHAARHEFBRUG VOOR VRACHTWAGENS
SERIE 800 HEFVERMOGEN VAN 20 EN 35 TON
Voor omschrijving en technische gegevens zie vorige
bladzijde
Pantograaf schaarhefbrug serie
RAV 800

Ingebouwd in de vloer, bespaart ruimte
indien niet in gebruik

Montage voorbeeld verzonken in de
vloer

Montage voorbeeld verzoeken in de
vloer met beweegbare vloerafdekking

RAV835.9, 35000kg, rijbaanlengte, 9000mm opbouw

652512

RAV835.9i, 35000kg, rijbaanlengte, 9000mm inbouw

652513

RAV835.10, 35000kg, rijbaanlengte, 10000mm opbouw

652514

RAV835.10i, 35000kg, rijbaanlengte, 10000mm inbouw

652515

RAV835.13, 35000kg, rijbaanlengte, 13000mm opbouw

652516

RAV835.13i, 35000kg, rijbaanlengte, 13000mm inbouw

652517

UITVOERING VLOER OPBOUW OF INBOUW
RIJBANEN MET UITSPARING
VOOR UITLIJN DRAAITAFELS
RAV825.10A, 25000kg,rijbaan 10mtr. opbouw, uitsparing
voor draaitafels
RAV825.10Ai, 25000kg,rijbaan 10mtr. inbouw, uitsparing
draaitafels.
RAV835.10A, 35000kg,rijbaan 10mtr. opbouw, uitsparing
voor draaitafels
RAV835.10Ai, 35000kg,rijbaan 10mtr. inbouw, uitsparing
draaitafels.

652518
652519
652522
652523

UITVOERING VLOER OPBOUW OF INBOUW
RIJBANEN MET SPELINGS DETECTOR
8 - BEWEGINGEN
RAV825.10P, 25000kg, rijbaan 10mtr. opbouw met
spelings detector.
RAV825.10Pi, 25000kg, rijbaan 10mtr. inbouw met
spelings detector.
RAV835.10P, 35000kg, rijbaan 10mtr. opbouw met
spelings detector.
RAV835.10Pi, 35000kg, rijbaan 10mtr. inbouw met
spelings detector.

652520
652521
652524
652525

Voor accessoires zie blz. 31-32
650889

Hydraulische spelingsdetector
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652358-652359

Hydraulische spelingsdetector
652362

Hydraulische speling detector aslast
13.5T – 652361-652362

Omschrijving

Art.nr

Let op! Indien de bedieningsunit verder dan 1 meter van
de hefbrug wordt geplaatst moet een extra slangpakket
worden besteld.
Slangpakket incl. afdekrails t.b.v. opbouw
schaarhefbruggen : verlenging per meter
Slangpakket incl. afdekrails t.b.v. inbouw
schaarhefbruggen : verlenging per meter

650144
650151

TL verlichting

: S 720A2

652356

Meerprijs TL verlichting
Af fabriek

: S 735A1

652357

Set opritten RAV 700-800 serie : S 720A1

652358

Set extra lange opritten
i.p.v. S720A1

: S 720A3/S 3300mm bij 652359
1e levering

Meerprijs synchronisatie
t.b.v. RAV709-713,

: 2 rijbanen achter elkaar
: VARS713/DUO

652355

Beweegbare vloerafdichting t.b.v. schaarhefbrug
serie RAV 800.
Hiermede worden de rijbaan uitsparing in de vloer
afgedicht en kan de monteur eenvoudig onder het
voertuig werken. Hefbrug stijgt, rijbanen uit de vloer,
vloerafdichting sluit vloersparing af, hefbrug stijgt verder.
Bij dalen gaat dit in omgekeerde volgorde. De
vloerafdichting wordt elektrisch hydraulisch aangedreven.
Beweegbare vloerafdichting t.b.v. schaarhefbrug
RAV 825.8i met 8000mm rijbaanlengte.
S800.8A1

652382

Beweegbare vloerafdichting t.b.v. schaarhefbrug
RAV 825.10i met 10000mm rijbaanlengte. S800.10A1

652383

Beweegbare vloerafdichting t.b.v. schaarhefbrug
RAV 835.9i met 9000mm rijbaanlengte. S800.9A.1

652384

Beweegbare vloerafdichting t.b.v. schaarhefbrug
RAV 835.13i met 13000mm rijbaanlengte. S800.13A1

652385

Elektro hydraulische spelingsdetector voor serie
RAV 700. R203

652361

Meerprijs voor de inbouw van de spelingsdetector af
fabriek voor serie RAV 700. R203/S700M.
Meerprijs synchronisatie 2 rijbanen achter elkaar
t.b.v. RAV820-835,
: VARS800/DUO

652362
652386
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KP111X

PNEUM. HEFBRUGKRIK 1000 KG KP 111X
Uitgevoerd met 1 pneumatische hefcilinder
Hefvermogen 1000kg.
Hefslag 130mm+105mm instelbaar.
Max. werkdruk 5 Bar, kleur grijs.
Geschikt voor Ravaglioli 4-koloms hefbruggen,
uitgezonderd type RAV 4800.
Tevens voor alle Ravaglioli rijbaan schaarhefbruggen
serie 600 - 6000

Art.nr
650820

PNEUM. HEFBRUGKRIK 2000 KG J25
Uitgevoerd met 1 handbediende hydraulisch hefcilinder
Hefvermogen 2500kg.
Hefslag 258 mm.
Traverse (optie) of centrale opname.
Max. werkdruk 10 Bar, kleur grijs.

Afgebeeld
J 25 PX centrale opname
lucht-hydraulisch

Ravaglioli J 25 X hand-hydraulisch
Ravaglioli J 25 PX lucht-hydraulisch
Geschikt voor Ravaglioli 4-koloms hefbruggen met
rijbaanrails, uitgezonderd type RAV 4800.
Schaarhefbruggen serie 600 - 6000

Ravaglioli J25A1
Opnametraverse in breedte verstelbaar.
Geschikt voor hefbrugkrik type J25

Afgebeeld
J25A1 traverse
Geschikt voor brugkrik type J25

650924
650925

Aansluit set hefbrugkrik: Perslucht toevoer met
spiraalslang 5 meter naar de hefbrugkrik

650926

650881

650881
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HYDR. SCHAAR HEFBRUGKRIK 2000 KG J17
Hydraulische schaarkrik, naar keuze hand of lucht
bediend. Werkdruk maximaal 145 bar, hefvermogen
2000kg, traverse met verschillende opnamestukken.
Hefslag 227mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar. Instelbare
breedte traverse min/max 947/1404/1600 mm. kleur grijs.

J 17X-XL
Hand-hydraulisch

J 17X, hand-handhydraulisch.1404mm traverse.
J 17 XL, handhydraulisch-1600mm traverse.
Geschikt voor Ravaglioli 4-koloms hefbruggen met
rijbaanrails, uitgezonderd type RAV 4800.
Schaarhefbruggen serie 600 - 6000

650862
650863

HYDR. SCHAAR HEFBRUGKRIK 2000 KG J 20
Hydraulische schaarkrik, naar keuze hand of lucht
bediend. Werkdruk maximaal 145 bar, hefvermogen
2000kg, traverse met verschillende opnamestukken.
Hefslag 227mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar. Instelbare
breedte traverse min/max 947/1420/1600 mm. kleur grijs.

J 20 PNX-PNXL
Lucht hydraulisch
J 20 NX-NXL
Hand-hydraulisch
Niet afgebeeld

J 30-K-KL-R-RL
Hand-hydraulisch
J30PK-PKL-PX-PXL
Lucht-hydraulisch
Niet afgebeeld

650881

J 20 NX, hand-handhydraulisch.1420mm traverse.
J 20 NXL, handhydraulisch-1600mm traverse.
J 20 PNX, lucht-hydraulisch-1420mm traverse.
J 20 PNXL, lucht-hydraulisch-1600mm traverse.
Geschikt voor Ravaglioli 4-koloms hefbruggen met
rijbaanrails, uitgezonderd type RAV 4800.
Schaarhefbruggen serie 600-6000. Hydraulische rijbaan
stempelhefbrug type 1130.

650874
650875
650876
650877

HYDR. SCHAAR HEFBRUGKRIK 3000 KG J 30
Hydraulische schaarkrik, naar keuze hand of lucht
bediend. Werkdruk maximaal 145 bar, hefvermogen
3000kg, traverse met verschillende opnamestukken.
Hefslag 350mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar. Instelbare
breedte traverse min/max 951/1400/1600 mm. kleur grijs.
J 30K, hand-handhydraulisch.1400mm traverse.
J 30 KL, handhydraulisch-1600mm traverse.
J 30 PK, lucht-hydraulisch-1400mm traverse.
J 30 PKL, lucht-hydraulisch-1600mm traverse.
Voor RAV 4800 (rijbaanrails RAV4800A4/M benodigd)

650912
650913
650914
650915

J 30 R, hand-handhydraulisch.1400mm traverse.
J 30 RL, handhydraulisch-1600mm traverse.
J 30 PR, lucht-hydraulisch-1400mm traverse.
J 30 PRL, lucht-hydraulisch-1600mm traverse.

650920
650921
650922
650923

J 30 X, hand-handhydraulisch.1400mm traverse.
J 30 XL, handhydraulisch-1600mm traverse.
J 30 PX, lucht-hydraulisch-1400mm traverse.
J 30 PXL, lucht-hydraulisch-1600mm traverse.
J30 serie, vraag verkoop afdeling voor welke RAV 4koloms hefbrug geschikt.
Aansluit set hefbrugkrik: Perslucht toevoer met
spiraalslang 5 meter naar de hefbrugkrik

650916
650917
650918
650919

650881
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Schaarhefbruggen
Omschrijving

Art.nr

HYDR. SCHAAR HEFBRUGKRIK 5000 KG J 50
Hydraulische schaarkrik, naar keuze hand of lucht
bediend. Werkdruk maximaal 145 bar, hefvermogen
5000kg. Hefslag 350mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar.
Kleur grijs.

J 50 HA-HT
Hand-hydraulisch
J 50 HT-PHT
Lucht-hydraulisch
Niet afgebeeld

J 50 HA, hand-hydraulisch.
J 50 PHA, lucht-hydraulisch.
Ravaglioli 4-koloms hefbruggen type:
RAV4651L en 4652L met rijbaanrails RAV4650A1/M te
bestellen.
RAV4800 met rijbaanrails RAV4800A4/M te bestellen.

650822
650823

J 50 HT, hand-hydraulisch.
J 50 PHT, lucht-hydraulisch.
Ravaglioli 4-koloms hefbruggen type:
RAV4651L en 4652L met rijbaanrails RAV4650A1/M te
bestellen.
RAV4800 met rijbaanrails RAV4800A4/M te bestellen.
Schaarhefbruggen truck serie 700.

650062
650844

650845
650846

650845
650846

HYDRAULISCHE HEFBRUGKRIK 13.500kg. KP118

KP 118 NP – KP 118PY
Lucht-hydraulisch
KP 118 N – KP118Y
Hand-hydraulisch
(niet afgebeeld)

650881

2 hefcilinders, naar keuze hand- of lucht bedient.
De hefcilinders zijn zijdelings in de loopwagen
verplaatsbaar.
Werkdruk maximaal 170 Bar hefvermogen 13500kg.
Hefslag 155mm, tot 302mm instelbaar. Max.
luchtwerkdruk 6-10 Bar.
Loopwagen voorzien van rollen, kleur grijs.
KP 118 Y, handbediende hydr. pomp, loopwagen breedte 650888
1002/1245mm. Schaarhefbrug RAV serie 800, 20 tot 35
ton.
KP 118/PY, lucht hydr. pomp, loopwagen breedte
1002/1245mm. Schaarhefbrug RAV serie 800,
20 tot 35 ton.

650889

KP 118 N, handbediende hydr. pomp, loopwagen
breedte 1002/1245mm. Voor hefbrug RAV serie 440, 4koloms vrachtwagen, 12 tot 24 ton.

650890

KP 118/NP, lucht hydr. pomp, loopwagen breedte
650891
1002/1245mm. Voor hefbrug RAV serie 440-440N- 442N,
4-koloms vrachtwagen, 12 tot 24 ton.

650928

Aansluit set hefbrugkrik: Perslucht toevoer met
spiraalslang 5 meter naar de hefbrugkrik

650881

HYDR. SCHAAR HEFBRUGKRIK 4000 KG J 40PY
Hydraulische schaarkrik, lucht bediend. Werkdruk
maximaal 145 bar, hefvermogen 4000kg. Hefslag
345mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar. Instelbare breedte
traverse min/max 794/16551600 mm. kleur grijs.
Speciaal voor RAV pantograaf rijbaanschaar serie 8000.

650928
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