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SPECIFIKATIONER

VP 251230 MA STAR 3,5 A

• Max lyftkapacitet: 3500 kg
• Nettovikt: 650 kg
• Max lyfthöjd: 1995 mm
• Höjd inkl. kabelbåge: 4499 mm
• Höjd exkl. kabelbåge 2943 mm
• Installationsbredd: 2300-2450 mm
• Betongklass: C 20/25
• Höj- och sänktid: 40 sek
• Motorkraft: 2 x 3 kW
• Huvudsäkring: 16A trög
• Elmatning: 3~400V
• Färg: RAL 7040 och 7016

MA STAR 2-pelarlyft med 3,5 tons lyft-
kapacitet som klarar allt från minibilar 
till skåpbilar med lång hjulbas. 

Stabila H-profilpelare utan svetsfogar 
ger jämn gång. 

Lågprofilsarmar som kan svängas i 
180° för enklare inkörning. Driftsäker 
med minimala underhållskrav. Pulver-
lackerad yta med utmärkt korrosions-
skydd.

MA STAR är idag den enda lyften som 
är utrustad med ett trippelt säkerhets-
system.

TEKNISKA FÖRDELAR

• Stabila H-profilpelare utan svetsfogar
• Asymmetriska pelare ger generös dörröppning 
• Dörrstopp med gummilister
• Trippelt säkerhetsystem
• Variabel installationsbredd på 2300 - 2450 mm 

(med vissa begränsningar)
• Kan monteras med eller utan kabelbåge
• Förstärkta lyftarmar 
• Mycket låg minimihöjd på lyfttassar, 80 mm
• Kapacitet som sträcker sig från minibilar till 

skåpbilar med långt axelavstånd
• Detektering av hinder under pågående 

sänkning - sänkningen kan fortsätta efter 
att hindret har avlägsnats 

• Pelare i RAL 7040 (ljusgrå) och lyftarmar i 
RAL 7016 (mörkgrå)
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TILLVAL

• Power-kit med två stycken eluttag (230V) 
samt ett tryckluftsuttag

• Extra kontrollpanel
• Tillgång till ett stort utbud av tillbehör som 

exempelvis lyftadaptrar och gummipads.

INKLUSIVE

• 2 st. asymmetriska pelare med kontroll- 
panel på höger pelare

• 4 st. asymmetriska lyftarmar (två dubbla- 
och två enkla teleskoparmar)

• 4 st. lyfttassar med plug-in system för 
olika specialadaptrar

• Isolerade lyfttassar anpassat för elbil
• Kabelbåge
• Spindelolja (0,25 l)
• Bruksanvisning

MA STAR
Triple-safety 2-pelarlyft 3,5t


