
easylift
- løfter glæden ved arbejdet!

1200 kg og 2000 kg

EasyLift er lavet af kvalitetsmaterialer hele vejen igen-
nem og kan monteres med alle former for bordplader 
til alle typer arbejdsopgaver. EasyLift er en af markedets 
mest fleksible lifte. Selve ”sakse”-løftesystemet bevirker, 
at liften ikke kræver ekstra plads, når bordet hæves og 
sænkes. 

Easylift er trinløs - hæves og sænkes hurtigt til den 
ønskede arbejdshøjde. Små lifte fås med håndpumpe. 

EasyLift - et 100% dansk produkt, i unik kvalitet og styrke

EasyLift er 100% dansk produceret. Det be tyder hurtig 
levering af evt. reservedele eller ekstraudsyr til liften.

EasyLift systemet er et resultat af  Spangkilde  Tekniks 
mere end 25 års erfaring indenfor ud vikling og kon-
struktion af maskiner, cylindre og pumper til industri 
og landbrug.

Kontakt os på tlf. 75 65 23 35 
for mere information om EasyLift.

Spangkilde Teknik ApS
Spangkildevej 13-15, Spettrup
8722 Hedensted

EasyLift som bord til dyreklinikker og hundesaloner, til reparation og vedligeholdelse af motorcykler, EU-scootere og havetraktorer m.m.
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easylift
- løfter glæden ved arbejdet!



EasyLift er trinløs - hæves og sænkes hurtigt til den ønskede arbejdshøjde. 
Liften er hydraulisk og styres via en el-styring til montering på væg og 
lift. EasyLift fås som standard med løfteevner på henholdsvis 400, 600 og 
1200 kg. Leveres med og uden transporthjul. Monteres med en hvilken 
som helst bordplade, eksempelvis massiv træbordplade, lakeret stålplade, 
rustfri.

EasyLift 
- markedets mest fleksible

EasyLift fås også 
som svejsebord med 
5 mm jernplade.
Løfteevne: 400 og 600 kg

Filebænk med bordplade 
i 50 mm bøgeplade, 
fås med og uden stålkanter.
Løfteevne: 400 kg

easylift
- løfter glæden ved arbejdet!

EasyLift - specielle standardløsninger!

Specielle - fordi de er tilpasset Jeres behov.

Standard - fordi vi bygger af vores standardkomponenter.

Derfor - specialløsninger til standardpriser.

Mobilt montagebord
Løfteevne: 400 og 600 kg


