
En rigtig 2,5-tons lift

Vores kraftfulde 2,5-tons lift er markedets stærkeste. Den løfter 2500 kg på 1,2 meter. Det store moment indebærer ikke 

bare mere løftekraft men også en overlegen holdbarhed, hvilket ikke er kendt for lifte i denne klasse. Denne styrke gør at 

vi kan tilbyde stål- og aluminiumsplader på en længde op til 2800 mm. Vores lifte har en gennemtænkt konstruktion med 

meget få komponenter og er derfor meget driftsikker og serviceringsvenlig. Cylinderne er en af de vigtigste dele på en lift. 

Vi producerer selv vores cylindre og giver derfor 36 måneders garanti på vores cylindre. Liften er udrustet med automatisk 

tilt til jorden som standard.

2500 K - LØFTER MERE



Tekniske data 

www.palfinger.com
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Løftearm, længde mm 900 1000
H (max.) 1554 1748
H (min.) 1030 1180
F (max.) 924 1027
K (min.) ved max F mål 654 679
D (min.) indbygnings dybde min 809 834
F (min.) 645 795
K (max.) ved min F mål 901 922
D (max.) indbygnings dybde max. 1056 1077

Tekniske Data

Løftekapacitet 2500 kg
Ramme 190 x 190 mm
Cylindre                                                 2 løftecylindre / 2 tiltcylindre
Armbredde 1300 mm
Tyngdpunktsavstånd 1200 mm
Tyngdepunks side fordeling 50 % af fuld kapacitet på en side
Liftpladens arbejdsvinkel fra lodret position +90° to -10°

a (mm) Q (kg)
1200 2500
1400 2100
1600 1875
1800 1650
2400 1250

Aluminiums plader
Bredde (mm) 2520
Højde (mm)
1700 740 kg
1800 750 kg 
2000 765 kg

Stål plader
Bredde (mm) 2520
Højde (mm)
1700 910 kg
1800 925 kg
2000 955 kg

Vægt

Lavmands A/S 
Kærup Parkvej 11-13
4100 Ringsted

Tel.: +45 8833 8866
Fax: +45 5760 3162
info@lavmands.dk
www.lavmands.dk

Liftene opfylder maskindirektivet for CE mærkning under forudsætning af, at monteringen udføres efter producentens monteringsanvis-
ninger. Denne brochure er kun udviklet til orientering om produktet og derfor kan design, mål og specifikationer på leverede produkter 
afvige fra ovenstående.

Løftediagram


