BÅTLYFT FÖR TRAILERBÅTAR
En ny unik båtlyft för lastning och lossning av båtar, på och av en båttrailer på land, bestående av två hopfällbara
lyftenheter, en på vardera sidan av båten som lyfts med en rem så att en trailer kan rullas in eller ut under båten i
samband med sjösättning eller när båt kommer upp på land. Båtstöttor eller en bock under båtens akter är nödvändig för
lastning eller lossning. Båten lyfts eller sänks när man roterar veven på respektive lyftanordning.
➢ I stället för att äga en båttrailer som under
sommaren upptar stor plats på gården så kan
man hyra eller låna en trailer och med hjälp av
båtlyften placera båten på bockar eller stöttor
– billigare och bättre på flera sätt
➢ Inga rullar eller stativdelar under båten som är
i vägen – mycket lättare att arbeta med tvätt,
slipning och målning under båten
➢ Dela lyften med någon – halva kostnaden för
båtlyften och ingen investering i båttrailer
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Snabbt och enkelt att ställa upp – inga verktyg behövs
Lyften är stadig och klarar även lutande mark
Lätt och stark – rostfritt material, aluminium
Enkelt att hantera lyften om du arbetar ensam
Snabbt hopfällbar – tar liten plats att lagra och kan
enkelt transporteras i en vanlig personbil

Hopfälld lyftenhet

Vikt
Längd med fot / utan fot
Lyftrörelse
Max vikt för lyften / max vikt båt
Lyftrem
Lifting wire

Förpackning: 2 kartonger som ovan, 1640 x 230 x 325 mm

GL-Tech

23 + 23 kg
1670 / 1590 mm
Ca 450 – 700 mm
1,5 ton / 2,5 ton
Tillåten för U-lyft: 2 ton. 7 x säkerhet.
I enlighet med EN 1492
Tillåten för U-lyft: 3,5 ton. 5 x säkerhet
I enlighet med EN 12385
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