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De Autec AST-serie bestaat uit een drietal verschillende schaarhefbruggen met een
vermogen oplopend tot 4500 kg. Met een lengte tot maximaal 5200 mm is men in staat alle
auto’s en bedrijfswagens te heffen. De hefbrug heeft een robuust stalen frame en is voorzien 
van hoge kwaliteit hydraulische en pneumatische componenten. Uitgerust met alle 
mechanische en hydraulische beveiligingen is dit een betrouwbare, veilige en duurzame 
oplossing voor uw werkplaats.  

 
• Gereguleerde daalsnelheid; 
• Mechanische beveiliging op de cilinder; 
• Zowel opbouw als inbouw is mogelijk; 
• Bij opbouw van de schaarhefbrug heeft men een oprijhoogte van maar 265mm; 
• Met een hefvermogen tot 4500 kg is men in staat de meest voorkomende auto’s te heffen; 
• De hefhoogte is 2075 mm in geval van opbouw en 1810mm bij inbouw; 
• Optimale werkruimte rondom de auto door het ontbreken van kolommen; 
• Onderhoudsarm door hydraulische aandrijving en het gebruik van hoogwaardige onderdelen; 
• Hydraulische synchronisatie van rijbanen; 
• Tevens beveiligt tegen overbelasting en ongelijk dalen van de rijbanen; 
• Handmatige bediening aanwezig voor in geval van stroomuitval; 
• Mogelijkheid tot opbouw zorgt voor flexibiliteit in de werkplaatsindeling; 
• Hoge handelingssnelheid en reduceert daarmee de arbeidskosten; 
• Uitbreiding met spelingdetector mogelijk mits het geheel niet langer wordt dan 5200mm. 

Technische specificaties AST3509/40 AST4009/46 AST4509/52 
Hefhoogte (inbouw) 2075 mm (1810 mm) 
Oprijhoogte bij opbouw 265 mm 
Hefvermogen  3500 kg 4000 kg 4500 kg 
Platform lengte  4000 mm 4600 mm 5200 mm 
Platform breedte  660 mm 
Hefsnelheid (op / neer) 45 seconden 
Werkomgeving  Binnen 
Aandrijving  Electro- hydraulisch 
Kleur (schaarbenen)  Blauw (RAL  5015) 
Aansluitwaarde  4-8 bar + 400V/3Ph/16A 
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