
                     Båtlyft - hopfällbar/portabel 
En unik (designskyddad) produkt som möjliggör lastning och lossning av motorbåtar på land med båttrailer på ett 

enkelt sätt som tidigare inte varit möjligt. Med båten på land placerad på bockar eller stöttor är det mycket enklare att 

underhålla och måla båtens botten då inga rullar och stativdelar är i vägen. En bättre och billigare lösning än att ha 

båten parkerad på en egen båttrailer. Lyften kan man också dela med någon annan så minskar kostnaden ytterligare. 

 

 

Stöttor placerade tätt under aktern varefter fören lyfts upp. Trailern 

kan sedan rullas bort och fören sänkas ned tex på en bock   

 Låna eller hyr båttrailer och sätt båten på bockar eller stöttor så 

behöver du inte äga en trailer som är kostsam att köpa och 

underhålla och upptar stor plats på gården under båtsäsongen 

 Inga rullar och stativdelar i vägen vid bottenmålning om båten står 

på bockar. Stadigare och bättre arbetshöjd, trevligare och bättre 

utförd behandling av båtens botten 

 Då en trailer oftast är väldigt låg så kan man även lyfta båtens akter 

för att nå upp till en bock av önskad höjd så det blir bekvämt att 

bottenmåla. Olika användningssätt beskrivs i manualen 

 Lyften enkelt hopfällbar med snabbrattar. Snabbt montage (ca 5 

min). Inga verktyg behövs 

 Lätt att transportera tex i bil då den är lätt, delningsbar och 

kompakt 

 Ramen är tillverkad av styva aluminiumprofiler vilket gör den stark, 

lätt och rostbeständig. Vissa detaljer av rostfritt stål 

 
 

Lyft av aktern (oftast ej nödvändigt) 

 

    
                   Ramen hopvikt. Kan även delas på mitten för bättre plats i en mindre bil 

 

                     

              Ramen och lyftremmen packade I en väska                                                                 

                                                              

                                                Fotens lutning är ställbar – vid ojämn mark 

                

Tekniska data:   
Arbetssätt: 

(kortfattat): 

Remmen förspänns med snabbspännare varefter 

man vrider på handtagen med dess trapetsgänga 

på var stolpe. Lyfter 6 mm/varv 

Längd (L): 2900 mm (1660 mm delad vid transport) 

Bredd insida (W): Steglöst ställbart till ca 2750 mm 

Höjd (H) : 2500 mm (+ lyft 0 - 380 mm) 

Max last för lyften: 1500 kg 

Lyftrem: Godkänd för U-lyft av 2 ton (med 7 x säkerhet 

innan brott) enligt EN 1492 

Vikt båt: Ca 2 ton, beroende på viktfördelning 

Vikt lyften: Aluminiumramen 22 kg + övrigt ca 16 kg 
     

                       
 

 

 

 

 

 

 

 


