
Med EasyLift kan du let og ubesværet hæve 400 kg 
op i en behagelig arbejdshøjde.

Det gør EasyLift til et ideelt hjælpemiddel ved større 
eller mindre reparations- eller justeringsopgaver 
på motorcyklen. 

EasyLift er konstrueret og designet, så den passer 
perfekt til brug i mindre rum som f.eks. carporten, 
kælderen eller i garagen. 

Aftageligt bagparti 
gør det nemt at 

afmontere 
baghjulet

Med EasyLift når 
arbejdsglæden 
nye højder...
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EasyLift
Max 

vægt
400 kg

Aftageligt 
bagparti

*Side-
beslag

*Støtte-
fodsholder

Nedsænkes 
i betongulv El-pumpe Håndpumpe Min. 

højde
Max. 

højde
Bord 

bredde
Bord 

længde

Type 1 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 14 cm 85 cm 62 cm 250 cm

Type 2 Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja 14 cm 85 cm 62 cm 250 cm

Type 4 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej 14 cm 85 cm 62 cm 250 cm

Type 4a Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 14 cm 85 cm 62 cm 250 cm

Type 5 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej 14 cm 85 cm 62 cm 250 cm

Type 5a Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej 14 cm 85 cm 62 cm 250 cm

*Sidebeslag og støttefodsholder kan tilkøbes

EasyLift et 100% 
dansk produkt, 
i unik kvalitet og 
styrke
EasyLift vejer 125 kg og er lavet af kvalitetsmaterialer hele 
vejen igennem. Selve bordpladen er lavet af en 5 mm tyk 
jernplade som kan modstå meget stor vægt, selv på et lille 
område.

Ydermere er EasyLift en af markedets mest fleksible lifte. 
Selve ”sakse”-løftesystemet bevirker, at liften ikke kræver 
ekstra plads, når bordet hæves og sænkes. 
 
Sammenklappet fylder EasyLift kun 14 cm. Det gør, at en bil 
nemt kan holde hen over liften, når den ikke bruges. EasyLift 
har en perfekt arbejdshøjde, og kan hæves helt op til 85 
cm.

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

Liften er trinløs 
...derfor kan den hurtigt 
hæves og sænkes til 
den ønskede arbejds-
højde. Liften fås både 
med hånd- og elpumpe.

Støttefodsholder 
Ekstra sideplade til 
motorcykler med 
sidestøtteben.

Sidebeslag
Øg liftens bordplade 
bredde til 92 cm. Veleg-
net til brede køretøjer, 
f.eks. græsslåmaskinen.

Ekstraudstyr
+

+

+

Kontakt os for en 
uforpligtende snak 
på tlf. 7565 2335 
eller se mere på 
www.spangkilde.dk


