
HERKULES AIRGOMATIC 3213 FRÅN HEDSON
Den nya generationen av Herkules liftar erbjuder dagens lackverkstäder 
en hög säkerhet i processen och en optimal ergonomi för de anställda.



FLEXIBEL LÖSNING FÖR ALLA TYPER AV VERKSTÄDER
Ny standard för perfekta resultat i plåt- och lackverkstäder

TEKNISKA DATA

Lyftkapacitet 3,2 ton

Luftanslutning 6 bar

Arbetshöjd 1300 mm

Konstruktionshöjd 110 mm

Inbyggnadsdjup 150 mm

Installation På golv eller som 
infälld installation

Herkules AirgoMatic DUO 3213Herkules AirgoMatic DUO 3213

För hjulbas upp till 3600 mm

1300 mm  
lyfthöjd

Den nya Herkules AirgoMatic 3213 från Hedson kombinerar 
alla styrkorna från tidigare modeller i en lift – med alla fördelar 
som Herkules liftar har, som tex pneumatisk lyftteknik och 
optimal ergonomi.

Med en lyftkapacitet på 3,2 ton och en lyfthöjd på 1,3 m, sätter AirgoMatic 3213 
en helt ny standard. Liften passar till de vanligaste bilmodellerna och den sparar 
dessutom utrymme i lackverkstaden, då den i nedfällt läge endast är 110 mm 
hög från golvet och utrustad med proportionerligt korta ramper. På grund av 
konstruktionen och designen samt de låga ramperna, kan AirgoMatic anpassas till 
olika behov. Detta bidrar till att man lätt kan anpassa och under-lätta sitt arbete i 
verkstaden. Det är tidsbesparande, effektivt och minskar produktionskostnaderna.

Alla dessa fördelar är applicerbara på hela den nya generationen av Herkules liftar. 
Tack vare den pneumatiska lyfttekniken, som innebär att de drivs med tryckluft 
och att det inte krävs några elektriska anslutningar, kan liftarna användas i alla 
områden av lackverkstaden på ett säkert sätt. Liftarna är olje- och silikonfria, vilket  
i förlängningen bidrar till en renare arbetsmiljö.

 �  Snabb och enkel att installera med låga underhållskostnader
 �  Kräver minimalt golvutrymme i verkstaden
 �  Ergonomiska fördelar för lackerare och målare med sin  
 lyftkapacitet på 3.2 ton och dess 1.3 m i lyfthöjd 

 �  Produkt med snabb återbetalning och lönsamhet tack vare den  
 hållbara konstruktionen och långa livslängden

 �  Tillgänglig som HLS och DUO version med möjlighet att lyfta  
 fordon på hjulen eller med hjulen fria

Sverige
Telefon +46 40 53 42 00

Tyskland
Telefon +49 561-589070

Nordamerika
Telefon +1 905-339 28 00

Frankrike
Telefon +33 3-44 26 87 76

info@hedson.com
www.hedson.com

© Hedson Technologies AB 2017 
Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar.
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