Parkeerhefbruggen
Omschrijving

Art.nr

PARKEER HEFBRUG P230
Deze parkeer hefbrug is geschikt voor 2 voertuigen, en
heeft een maximaal hefvermogen van 2300 kg. Dit is
toereikend voor de meeste type voertuigen.
Geparkeerd kunnen bijvoorbeeld worden 1x een SUV en
1x een sedan. De hoogte onder het hefplatform bedraagt
maximaal 2100mm. Het te parkeren voertuig mag niet
langer dan m 5mtr. zijn. De kolom hoogte bedraagt
3080mm, dus kan deze parkeerhefbrug ook in lagere
ruimte worden gebruikt. Om dit te berekenen neemt men
de hoogte van voertuig 1 + 100mm + hoogte voertuig 2 +
100mm.

Parkeer hefbrug P230 module A+B

De bediening is simpel, drukknop en sleutel die voor het
platform op een steun bevestigd is. De aandrijving
geschiedt door een hydraulische cilinder en een ketting
die in de kolom en het platform verwerkt zijn.
De parkeer hefbrug is modulair uit te breiden en bestaat
dan uit een module A en een module B enz. dus oneindig
uit te breiden.
De korte fundatie voet maken het inrijden en uitstappen
eenvoudig.

Parkeer hefbrug P230 1x module + 2x module B

Parkeer hefbrug P230A alleen staande module A
hefvermogen 2300kg.

634100

Parkeer hefbrug P230B koppel module B
hefvermogen 2300kg.

634101

Parkeer voorbeeld 634100+634101

Voorbeeld diverse opstellingen

Parkeer voorbeeld 8 voertuigen breedte 9725mm
Diepte afhankelijk van lengte voertuigen.

Voorbeeld module A+B
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PARKEER HEFBRUG P230
Technische gegevens:
Hefvermogen
: 2300kg
Parkeer hoogte platform
: 2100 mm
Afmeting parkeer platform : LxB 3928/2100mm
Afmeting voertuig max.
: L = 5000- B= 1850mm
Hoogte voertuig max.
: H = 2000mm onder
Aandrijving
: elektro-hydraulische
Aansluitspanning
: 230 volt 1ph. 2,2kW
Bedieningsunit
: 24volt
Hef/daal snelheid
: › 55/45 sec.
Daalbeveiliging
: fotocel
Valbeveiliging
: mechanisch/hydraulisch
Hoogtebeveiliging
: maximaal schakelaar
Bediening
: sleutel en noodstop
Gewicht
: 1000 kg
Parkeer platform
: gegalvaniseerd
Kolommen en frame
: poeder coating
Kleur grijs
: RAL 7001
: EN1493:2010 en EN 60204
CE gecertificeerd

10 voertuigen op een oppervlakte van
12 meter
Bekijk hier de VIDEO
Ideaal voor de opslag van klassiekers
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KANTEL PARKEER HEFBRUG P200

634102

Deze kantel parkeer hefbrug is speciaal ontworpen voor
ruimtes met een lage plafond hoogte en is alleen
geschikt voor sedan personenwagens.

634102

Opstelling 634102

Het wordt hoofdzakelijk toegepast in parkeerruimtes
onder kantoren en woonhuizen waar de platfond hoogte
niet meer dan 3 meter is.
Technische gegevens:
Hefvermogen
Parkeer hoogte platform
Afmeting parkeer platform
Afmeting voertuig max.
Hoogte voertuig max.
Aandrijving
Aansluitspanning
Bedieningsunit
Hef/daal snelheid
Valbeveiliging
Hoogtebeveiliging
Bediening
Gewicht
Parkeer platform
Kolommen en frame
Kleur grijs
CE gecertificeerd

: 2000kg
: 3000 mm
: LxB 3900/2100mm
: L = 5000- B= 1850mm
: H = 1550mm
: elektro-hydraulische
: 230 volt 1ph. 2,2kW
: 24volt
: › 45/40 sec.
:
: mechanisch/hydraulisch
: maximaal schakelaar
: sleutel en noodstop
: 1000 kg
: gegalvaniseerd
: poeder coating
: RAL 7001
: EN1493:2010 en EN 60204

Voertuigen in ruststand

Maatvoering

Inbouw doorsnede garage onder
woonhuis
Bekijk hier de VIDEO

3

Parkeerhefbruggen
Omschrijving

Art.nr

4-KOLOMS DUBBEL PARKEER HEFBRUG P400

634103

Deze dubbel parkeer hefbrug is bij gebrek aan ruimte de
beste oplossing, dus 2 is 1 plek. Tevens is deze parkeer
hefbrug geschikt als onderhoudshefbrug, zodat men ook
kan sleutelen, dus 2 is 1 parkeren en sleutelen.
Tevens bestaat de mogelijkheid de hefbrug te verplaatsen
met een optionele wiel set.
CE gecertificeerd volgens EN1493:2010, er kan dus ook
met deze hefbrug gewerkt worden.
Speciale kenmerken:
• Zeer lage oprijhoogte
• Lange rijbanen
• Ook geschikt als service hefbrug
• Tevens geschikt voor lange auto’s
• Standaard lekbak tussen de rijbanen
• Geleide rails aan de rijbanen voor gereedschap bak
Parkeer voorbeeld voor klassieke auto’s

Afrolbeveiliging

Op- en afritten

Technische gegevens:
Hefvermogen
Min/max rijbaanhoogte
Rijbaan lengte/breedte
Doorrijbreedte
Totale afmeting
Aansluitspanning
Vergrendeling
Kleur donker/licht grijs

: 4.000 kg.
: 140 / 2.110 mm.
: 4.800 / 630 mm.
: 2.850 mm.
: LxB 5.946 x 3.170 mm.
: 400 volt, 3.0kW.
: mechanisch
: RAL 7012-7040

Opties:
Wielset bestaande uit 4 beugel met kunststof wiel voor
het verplaatsen van de hefbrug.

634104

Kunststof lekbakken tussen de rijbanen

Gereedschap bak tussen de rijbanen
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Art.nr
SVRC

Schaarhefbrug voor het transport van voertuigen naar
een hoger gelegen verdieping. Ideaal voor autobedrijven
die een showroom op een verdieping hebben. Het is een
speciaal product wat naar wens van de opdrachtgever
wordt geproduceerd.

Verdieping schaar Autolift

De AUTOLIFT bestaat uit een platform met een
hydraulische aangedreven schaarsysteem. Er is een
bouwkundige put benodigd waarin de schaarhefbrug met
de vloer gelijk zakt. Afhankelijk van de hefhoogte is de
AUTOLIFT uitgevoerd met een enkele of een dubbele
schaar. Het platform is aan de lange zijden voorzien van
een veiligheid hekwerk.
Technische gegevens:
Hefvermogen
Parkeer hoogte platform
Afmeting parkeer platform
Aandrijving
Aansluitspanning
Bedieningsunit
Schaar en frame
Kleur grijs
CE gecertificeerd

: max 3000kg
: tot 10 mtr.
: LxB tot 5000/2500mm
: electro-mechanisch
: 400 volt 3ph. Tot 5,5kW
: 24volt
: poeder coating
: RAL 7001

VERDIEPING 4-KOLOM AUTOLIFT

TVRC

4-koloms hefbrug voor het transport van voertuigen naar
een hoger gelegen verdieping. Ideaal voor autobedrijven
die een showroom op een verdieping hebben. Het is een
speciaal product wat naar wens van de opdrachtgever
wordt geproduceerd. In tegenstelling tot de schaarlift is bij
deze hefbrug geen bouwkundige put benodigd.
De AUTOLIFT bestaat uit een platform met een
hydraulische aangedreven kettingsysteem. Afhankelijk
van de hefhoogte is de AUTOLIFT uitgevoerd met 4
kolommen. Het platform is aan de lange zijden voorzien
van een veiligheid hekwerk. Door de maximale hefhoogte
kan deze lift naar meerdere verdiepingen.
Technische gegevens:
Hefvermogen
Parkeer hoogte platform
Afmeting parkeer platform
Aandrijving
Aansluitspanning
Bedieningsunit
Schaar en frame
Kleur grijs
CE gecertificeerd

: max. 10000kg
: tot 15 mtr.
: LxB tot 6000/2000mm
: electro-mechanisch
: 400 volt 3ph. Tot 5,5kW
: 24volt
: poeder coating
: RAL 7001

Bekijk hier de VIDEO
Verdieping 4-kolom Autolift
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