
EXPERT SERIES Autolift 4.2
Τετρακόλωνο Ηλεκτροϋδραυλικό 4,2 ton. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Ικανότητα Ανύψωσης  4200kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 1850 mm
Μήκος ράμπας ανύψωσης 4808mm
Πλάτος διαδρόμου 512 mm
Απόσταση μεταξύ των κολώνων 2850mm
Απόσταση μεταξύ των ραμπών 912mm
Συνολικό Μήκος 5088mm
Συνολικό Ύψος 2259mm
Συνολικό πλάτος εγκατάστασης 3154mm
Απαιτήσεις αέρα 6-8 bar
Ηλεκτρική συνδεσμολογία 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Ισχύς μοτέρ 2.2 kW
Χρόνος Ανύψωσης   approx. 50 sec.
Επίπεδα θορύβου <75 dB
Ιδίο Βάρος 1870kg
Χρώμα κολώνων  gray - RAL 9006
Χρώμα ραμπών blue - RAL 5002
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Ηλεκτροϋδραυλικό 4κόλωνο ανυψωτικό για αυτοκίνητα, φορτηγά και ελαφρά φορτηγά
• Χαμηλό ύψος οδήγησης και μεγάλες ράμπες για χαμηλωμένα οχήματα
• Με δυνατότητα για ευθυγράμμιση των τροχών
• Με σύστημα απασφάλισης 
• Με αυτόματη προστασία από θραύση συρματόσχοινου
• Βαλβίδα ανακούφισης πίεσης και αντεπίστροφες βαλβίδες
• Μπουτόν ασφαλείας έκτακτης ανάγκης
• Ακουστική προστασία σήματος CE
• γρήγορη ανύψωση και μείωση της ταχύτητας
• Σταθερή ράμπα τερματισμού μπροστά, αυτόματη στο πίσω μέρος
• Πνευματικές ασφάλειες απασφάλισης
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Electro-hydraulic 4-post lift for cars, vans and light trucks
The Weber 4-post lift Autolift 4.2 from the Expert series is a real all-round talent in the workshop. With a load capacity of 4200 kg, it 
is not only suitable for lifting cars and vans, but can even lift small agricultural machinery without any problems. The low drive-on 
height and the long ramps are also ideal for accommodating longer vehicles. Fully automatic lowering of the lift is possible thanks to 
the pneumatic unlocking of the safety catches. Since the platform can be finely adjusted and leveled, it can even be used with 
optionally available accessories for wheel alignment.

suitable for passenger cars, vans and light trucks
low drive-on height and long ramps for lowered vehicles
Can be finely adjusted and leveled for wheel alignment
Safety lock and set-off latches
automatic rope breakage and slack rope protection
Pressure relief valve and pipe rupture safety valve
Operation via button circuit with dead man system
Beeper protection from the CE stop
hydraulic pull cylinder with stable cable pull yoke
fast lifting and lowering speed
Fixed roll-off protection at the front, mobile and automatic roll-off protection at the rear
pneumatic unlocking of the safety latches
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Technical specifications
Load capacity 4200kg
lifting height max. 1850mm
track length 4808mm
runway width 512mm
column spacing 2850mm
Distance between the rails 912mm
overall length 5088mm
overall height 2259mm
overall width 3154mm
air demand 6-8 bars
electrical connection 400V / 3ph / 50Hz
engine power 2.2kW
lifting time approx. 50 sec.
noise level <75dB
Weight 1870kg
color pillar gray – RAL 9006
Color of rails blue - RAL 5002 
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