KILOGO motorløfter type 35:
En af betingelserne for rationel drift og et godt
arbejdsmiljø på autoværkstedet, er at det rigtige
hjælpeværktøj er disponibelt.
Sparer tid
KILOGO motorløfter type 35 muliggør
nemmere og mere bekvemme motor- og
koblingsreparationer. De unikke justerings- og
fastspændingsmuligheder gør reparationen
sikker og nem.
Totalløsning
KILOGO motorløfter type 35 udgør sammen
med gearkasseholderen (type 40) det perfekte
sæt hjælpeværktøj til udførelse af tandremsskift,
koblingsreparation og udskiftning af motorophæng m.v. Motorløfteren fås som single- eller
tandem, med 1 eller 2 flytbare ophæng
(løbekatte). Max belastning 250 kg. Bredt
udvalg af hjælpebroer til biler med stejle eller
for korte inderskærme.
Brugervenlig
Ved kombineret anvendelse af motorløfter og
gearkasseholder opnås en rationel og bekvem
arbejdsgang og -stilling, da begge hjælpeværktøjer kan betjenes fra gulvet, samtidig med
at bilen er placeret på værkstedsliften i fri
mandshøjde under operationspunktet.
Bestående værktøjer
Til motorløfter type 35 kan leveres et udvalg af
hjælpebroer så arbejdet kan foretages effektivt
og uden risikable opstillinger med brædder og
klodser.
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KILOGO motorløfter type 35 & 36:
Den ”klassiske” model typ. 36,
Velegnet til tunge løft. (max. 500 kg.)
Kilogo motorløfter type 36, pris; kun kr. 999,00
Typ. 35, ” Single ” 1 løftehøne ! Kr. 2.295,00
Typ. 35 ”Tandem” 2 løftehøner ! Kr. 2.795,00
Til motorløfter type 35 & 36 kan leveres et udvalg af
hjælpebroer som lægges mellem støddæmpertårn og
forbjælke så arbejdet kan foretages effektivt og uden
den risikable – klassiske opstilling med brædder og
klodser!!.

Hjælpebroer udvikles løbende, bl.a. findes til følgende modeller:
Sætpris
Toyota Corolla Verso/Sportsvan 2005- kr. 870,00
Toyota Yaris SCP10 1999-2005
kr. 660,00
Toyota Yaris Verso NLP20 1999-2005 kr. 660,00

Alle priser er excl. moms og forsendelse, med
Forbehold for fejl og ændringer !.
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