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ANVENDELSE

Blowtherms lift serie kan anvendes til at løfte motorkøretøjer i:

- Malekabiner, således at der kan foretages lakering, også af karrosseriets nederste dele, i en
bekvem stilling. I Blowtherm malekabiner passer liften specielt ind i ristmodulet, hvilket betyder:

- en klart defineret og fastlåst position af selve liften, som er optimal til løft af biler.
- minimalt pladskrav, hvilket giver store udfoldelses muligheder inde i kabinen, også i tilfælde af lakering

af autodele.
- en mindstehøjde på 11 cm, når liften ikke er i brug.

- i kombinerede anlæg med malekabine og forbehandlingsplads ved siden af hinanden, kan den bruges til
sidelæns transport af bilen fra en arbejdsplads til en anden. I dette tilfælde er liften udstyret med profilerede
hjul beregnet til at glide på vanger.

- karrosserier, ved reparation af karrosserier, polering af de nederste dele og ved påføring af grunder.

- værksteder og på servicestationer til brug af diverse operationer, så som vedligeholdelse af bremser, dæk
o.s.v. og ved olieskift.

BESKRIVELSE

Liften består af:

- et fast basismodul og en mobil plade i stål, der netop er dimensioneret til at modstå de statiske og
dynamiske kræfter i liften.

- støttearme, der roterer på en tap i en bue på 180°, og som er udstyret med gummiklodser. Disse klodser kan
anbringes, så de passer ind i bilens løfteplader, og de kan om nødvendigt demonteres under anbringelse af
lift under bilen.

- pneumatisk liftfjeder i gummi, som er modstandsdygtig over for olie, syre og varme.

- fire indvendige kryds til afbalancering af vægten og til stabilisering af liftens mobile plade.

- dobbeltstiver sikkerhedsanordning styret af en pneumatisk cylinder. Den støtter liftens plade i tilfælde af brud
på den pneumatiske fjeder.

- pneumatisk styrepedal med dobbelt tryklufttilslutning og med en tovejs ventil af fjederen og afsikkerheds-
anordningen. Sikkerhedsventil til begrænsning af lufttrykket. Afstandsskive af stål, som skal sikre en stabil
position i forhold til liften. Beskyttelsesdæksel mod uønsket igangsætning.

Bæreevne : 2.000 kg
Drifttryk : 6 bar
Nettovægt : 240 kg
Støjniveau under
drift : <70 dB(A)
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