
 duolift MTF 3000

®

3,0 tons kapacitet

Bågen över 
lyften kan 
enkelt göras 
lägre om det 
är låg takhöjd 
i lokalen.

•  Automatisk synkronisering av 
lyftarmarna

• Automatisk smörjning

• Fundamentsfri

• Asymmetrisk pelardesign

• Alla armar fälls åt samma håll

Mutterpaket av 
säkerhetstyp med 
automatisk smörj-
ning.

Bärmutter av kom-
positmaterial ger 
lång livslängd.

Extra låga lyftsadlar med 
en minimihöjd som är 
endast 95 mm.



Förhöjningssats - 6464297
 För bilar med ram, där 

det kan vara svårt att 
lyfta på rätt ställen med  
standardlyftsadlarna. 

 En sats = 4 st.

Lång livslängd

• Bärmuttrar av kompositmate-
rialet Nylatron har lägre friktion 
än bronsmuttrar, vilket ger lång 
livslängd.

• Automatisk smörjning av lyftmutt-
rarna och spindlarna via en olje-
behållare i lyftstolen. En oljeveke 
som doppas i oljan ligger mot 
spindeln och smörjer kontinuerligt.

A Max. lyfthöjd   ............................................ 2030 mm
B Lyftsadlarnas min/max.höjd   ....................... 95 - 140 mm
C Bredd utvändigt   ........................................ 3200 mm
D Invändig bredd (preliminär uppgift)  ............. 2600 mm
E Totalhöjd (variabel)   ................................... 3200-4200 mm
Armlängd korta armar (tredelade) ................... 460 - 880 mm
Armlängd långa armar (tvådelade) .................. 950 - 1580 mm
Lyftkapacitet .................................................. 3000 kg 
Lyfttid ............................................................ 45 sek.
Tillåten lastfördelning bak/fram ....................... 2:3 eller 3:2
Motoreffekt ................................................... 2 x 1,6 kW
Synkronisering av armarna ............................. automatisk, via vajer
Elanslutning .................................................. 3/PE AC 50 Hz 380-415 V
Golvtjocklek bör vara: .................................... minst 150 mm, K25 betong
Bruttovikt ....................................................... 630 kg

duolift MTF 3000

Rikstäckande service 

Genom samarbete med erfarna 
servicetekniker kan vi erbjuda riks-
täckande service på alla Hofmanns 
fordonslyftar

Imponerande egenskaper

• Den låga lyftsadelhöjden (endast 
95 mm) gör det enkelt att lyfta 
bilar med liten markfrigång

• Den stora invändiga bredden på 
2600 mm tillsammans med 3 tons 
lyftkapacitet gör att den här lyften 
passar för personbilar och 
vissa lätta transportbilar.

• Hela 1890 mm slaglängd på 
lyftrörelsen.

• Automatiska armspärrar med hög 
precision.

Granmodalsgatan 29
852 38 Sundsvall
Telefon: 060 151416
Fax:  060 171516

Tillbehör 

 Verktygshyllor - 6491099
 Praktiskt tillbehör när man vill att 

kunna lägga ifrån sig hjulmuttar och 
andra saker. Sats med 2 st hyllor. 

Tekniska data & mått


