
EVO 35 CO
STEMPELHEFBRUG MET CHASSIS OPNAME



Synchronisatie door middel van roestvrij stalen 

tandstangen en torsiebar, hierdoor is de gelijkloop 

van beide cilinders gegarandeerd. Door dit systeem 

is het mogelijk om de brug in een zogenaamde 

buispalen cassette te bouwen.

Rubber beklede opname pads voor schade-

vrij opnemen. Afgewerkt met afgeschuinde 

hoeken.

Standaard altijd uitgerust met gegalvaniseer-

de cilinder geleiding en tussenplaat. Vormvaste buispalencassette, deze bestaat uit een 

gegalvaniseerde bovenbak waar de pompunit in ge-

bouwd is en 2 HDPE (High Density Polyethyleen) waar 

de cilinders in komen te hangen. De ideale oplossing 

   MASTER

     Als aanvulling op de bekende A-merken levert   
Stokvis Equipment hefbruggen onder de naam 
MasterLift: het eigen huismerk wat borg staat voor 
de juiste specificatie, kwaliteit en prijs. MasterLift 
hefbruggen zijn afkomstig van bekende Europese 
fabrikanten maar worden in Stokvis Equipment spe-
cificatie en de kenmerkende donkergrijze kleurstel-
ling op de markt gebracht. Ook in beschikbaarheid 
van onderdelen en technische kennis is voorzien. 
De monteurs van Stokvis Service zijn in staat om 
keuring, onderhoud en/of reparaties aan MasterLift 
hefbruggen snel en professioneel uit te voeren.

Kies voor:

Specialisten

Advies op maat 

Premium kwaliteit

Persoonlijke service

Fabriekshomologaties
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

   EVO 35 CO EVO 35 CO/RF  

Hefvermogen:  3.500 kg 3.500 kg 

Overrijhoogte:  60 mm 60 mm. 

Hefhoogte:  1.900 mm 1.900 mm  

Cilinderdiameter:  2 x 90 mm 2 x 125 mm   

Afstand tussen cilinders: 1.350 mm 1.350 mm 

Inbouwdiepte:  2.395 mm 2.395 mm 

Hef/daal tijd:  35 sec. 35 sec. 

Aansluiting:  400 V 3 Ph. - 50 HZ. 16 A ( motor 3 Kw )      

OPTIES:     
 
- Opname verstelbaar van 1.400 - 2.200 mm 

- Opname in lengte- en dwarsrichting verstelbaar

- Opname speciaal van SUV’s 

- Diverse opname pads 

    

   

STANDAARD LEVERING:   
 
- Set van 4 stuks rubber blokken 80 mm ( 120x120x80 mm )          

- Standaard chassisopname verstelbaar 1.400 tot 2.000 mm 

- CE stop met accoustisch signaal  

    

SEPARAAT BESTELLEN: 
- Vormvaste buispalen cassette  

Specificaties


