
Pinta-asennettavat nostimet

Käyttökohteet

Korjaus ja huolto

Maestro 35 H
Sähkö-hydraulinen 2-pilarinostin, 3.5 t nostokyvyllä

Kuvaus:

Pilarit:
Epäsymmetrinen pilarin rakenne, ovet voidaan avata kun auto on 
nostimella
Altavapaa rakenne, tasainen lattia pilarien välillä
Kompakti hydraulikoneikko
Itse ilmaavat nostosylinterit, jossa on myös letkunrikkoventtiili. 
Nostokelkassa on 8 huoltovapaata matalan kitkan liukuelementtiä  
Ovi suojat pilareissa suojaa avautuvaa ovea. Sähkötoimiset 
turvatarraimet, ei paineilman tarvetta.
Painonappi ohjaus nostoliikkeelle sekä lasku mekaanisiin lukkoihin 
-toiminnolle. Lisäksi myös äänimerkki.
Lasku painike voidaan ohjelmoida asennuksen yhteydessä: 
A: lasku heti alaspäin tai
B: alkunosto ja sen jälkeen lasku alas (vapauttaa turvalukituksen).
Säädettävä yläraja sekä CE varvassuoja pysäytys.
Lisäksi yläpalkissa on rajakatkaisin tanko pehmeällä
muovisuojalla.
Teräsvaijereilla varmistetaan nostokelkkojen tasainen nosto
epätasaisella kuormalla.
Pilarin korkeus on säädettävissä asennuksen yhteydessä.

Nostovarret:
Monipuolinen nostokyky pienestä autosta isoon paketti- 
autoon, esim VW T6 pitkä akseliväli nostotalla mallilla "F" 
Nostovarret voidaan asemoida nostimen takapuolelle, jolloin 
auton asemointi on helpompaa ja nopeampaa. 
Nostovarret liikkuu yli 180°,jolloin nostimelle ajo helppoa, jos 
nostin on asennettu 90° kulmaan ajokäytävän mukaan 
Matala alin nostokorkeus 88 mm, lisävaruste tallalla 78 mm

Vakio värit:

Nostokelkka  ja -varret: RAL 3020 – punainen
Pilari: RAL 7016 – harmaa

Versiot:
Nostovarsien lukitusmallit: 
avoin tai Premium
Premium lukitus erikoisnostopää matalille 
urheiluautoille.
F = flex nostopää
CF = combiflex nostopää
CF-08 = combiflex-08 nostopää
DT/- = kaksois teleskooppi lyhyt nostovarsi / 
yksi teleskooppinen takanostovarsi
DT/DT =kaksois teleskooppi lyhyt 
nostovarsi / kaksois teleskooppinen 
takanostovarsi 

Lisävarusteet:
Kiila-ankkurit
LED-valaistus sarja,kierrekaapellilla, 
magneetti kiinnitys pilariin.
Energia yksikkö paineilmaliittimellä ja 
sähköpistokeella.
Lisäohjauskotelo toiseen pilariin
Laaja valikoima erikoisnostopäistä 
erilaisiin autoihin.

Erikoisvärejä saatavilla !

CF nostopää  
CF-08 nostopää 
F nostopää
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Tekniset tiedot

Nostokyky 3,500 kg

Nostokorkeus 1,900 mm

Työskentely korkeus 1,995 – 2,025 mm

Nosto / laskuaika n. 30 sec.

Moottori 3.6 kW

Jännite 3x230 / 400 V-50 / 60Hz – 16 A

Maestro 35 H
Electro-hydraulic 2-post lift, 3.5 t capacity

Nostovarret

Nostopää malli 
vakiotoimituksessa.

F: 11027 (95 - 135 mm)
CF: 777505 (105 - 215 mm)

CF-08: 660501 + 777395 (95- 250 mm)

Plug-In nostopäät F Standard: 65 mm 
F Premium: 53 mm

Min. korkeus
F Premium: 88 mm, 78 mm 

erikoisnostopää 29265

Läpiajo leveys 2.455 mm

Leveys pilareiden välissä 2.815 mm

Kokonaisleveys 
pohjalevyn reunasta

3.500 mm

Pilarin kok.korkeus 3.995 mm + 225 mm

Nostovarren pit.etu min/max.
F DT: 640/1,175 mm

F Premium DT: 555/1,100 mm

Nostovarren pit.taka min./max.
F DT: 875/1,585 mm

F Premium: 925/1,550 mm

Yhdensuuntaiset nostovarret 
mahdollistaa helpon ja nopean ajon 
nostimella.

Ovet voidaan avata reilusti ja pilareissa 
on kolhusuojat.

Painonappi ohjaus sekä työtason lukitus -
painike.

Nostovarret voidaan kääntää yli 180 
astetta -> helpottaa nostimelle ajoa.

Skannaa QR -koodi lisätiedoille.

Lisätietoja: www. tecalemit.fi

www.autopstenhoj.com

Tecalemit Oy
Koskelontie 25A
02920 ESPOO

010 656 5200 
service@tecalemit.fi

AUTOPSTENHOJ GmbH Barrit 
Langgade 188-190 DK-7150 
Barrit

+45 76 82 13 30 
info@autopstenhoj.com




