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TyreON TSC3000 mobiele autobrug – Hefcapaciteit 3000 kg, maximale hefhoogte 1000 mm
All Round verrijdbare autobrug geschikt voor
o
o
o
o
o

Lichte bedrijfswagens
Bestelauto’s
Personenauto’s
Sportieve en luxe auto's
Oldtimers

Draagvlak heftafels van 1400 – 1944 mm
Ideaal voor schadeherstelbedrijven, autoreparatiebedrijven, garages, poetsbedrijven, hobbyisten. De heftafels van de
autobrug zijn 1,4 meter lang en de brug is geschikt voor personenauto’s en kleine bestelauto’s.
Door de rijplaten op te klappen worden de heftafels 1,94 meter lang, waardoor ook grotere bedrijfswagens en bestelauto’s
met langer chassis op de brug passen.
TyreON TSC3000 - Vol Automatisch
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Compacte mobiele hefbrug met een hefvermogen van 3 ton
Minimale oprijhoogte van 105 mm
Mechanische synchronisatie van de heftafels en twee krachtige hydraulische cilinders
Unieke hefbrug met stalen lagers en afstelbare daalsnelheid
Zware professionele versie met heftafels en oprijplaten van dik plaatstaal (eigen gewicht 585 kg)
Bodemplaten voorzien van opstaande voetbeveiligingsrand
Automatische hoogtebeveiliging en veiligheidsvergrendeling op verschillende hoogtes
Pneumatische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendeling
Opklapbare oprijplaten met antislipprofiel
Los op een vlakke ondergrond te plaatsen, maar verankering is ook mogelijk
Betrouwbare krachtige machine, geproduceerd volgens ISO 9001 met CE certificaat
Voor 95% voorgemonteerd, eenvoudig zelf te plaatsen, zelf te installeren, Plug -and-Go!
Perslucht van 6-8 bar is nodig
Gegarandeerde levering van reserveonderdelen
Ideaal voor schadeherstelbedrijven, autoreparatiebedrijven, garages, poetsbedrijven, hobbyisten
Eenvoudig zelf te plaatsen, zelf te installeren, Plug-and-Go!

Technische gegevens
Hefcapaciteit

3000

kg

Maximale hefhoogte

1000

mm

Minimale hefhoogte

105

mm

Tijd heffen / dalen

15 / 10

sec

(bij 1500 kg)

Totale lengte brug

1944

mm

(incl. oprijplaten)

Lengte brug

1400

mm

(excl. oprijplaten)

Breedte heftafels

530

mm

Breedte brug

1760

mm

Ruimte tussen de heftafels

700

mm

Spanning (enkelfase) *

230

Volt

Fase*

1

Fase

Frequentie*

50

Hz

Afzekerwaarde

16

Ampère

Geluidsniveau

<= 70

dB

Eigen gewicht (circa)

585

kg

Benodigd vloeroppervlak

1944 x 1760

mm

Overige informatie

TyreON

Lengte x Breedte
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Levering omvat
o
o
o
o
o
o
o
o

TyreON TSC3000 autobrug met heftafels en oprijplaten van dik plaatstaal
Safety first, 24V eenvoudige bedieningsunit met hoofdschakelaar en druktoetsen
Door een meegeleverde wielset is deze hefbrug eenvoudig verplaatsbaar
Inclusief 5 liter TyreON Hydraulische Olie
4 rubberen blokken
Installatie- en bedieningshandleiding
CE certificaat en technische tekening met onderdelen aanduiding
Verpakt op pallet: hefbrug à 605 Kg en 180 x 150 x 20 (LxBxH/cm) en bedieningsunit à 50 Kg en
117 x 45 x 51 (LxBxH/cm)

Garantie, levertijd en bezorging
o
o
o
o
o
o
o

1 jaar garantie op onderdelen, in geval van een defect onderdeel ruilt TyreON deze kosteloos om voor een
nieuw onderdeel
Voor de Europese markt dragen wij een enorm grote voorraad, ook van de onderdelen en accessoires
Alles is altijd op voorraad. Wij garanderen directe levering, dus geen lange levertijden
Supersnelle bezorging in heel Europa tegen verrassend lage tarieven
Wij verzorgen ook de verscheping wereldwijd
Zelf afhalen kan ook, ook Cash & Carry. Ons distributie magazijn ligt 20 minuten van Amsterdam
Bezoek onze website voor meer informatie - www.bandenwisselaarshop.nl of www.tyreon.eu

Hoe werkt de wielset?
Speciaal voor de TyreON TSC3000 is deze wielset ontwikkeld. De set bestaat uit twee aparte wielen en een
hefboom voorzien van een wiel.
U kunt handmatig, zonder gereedschap, de twee wielen eenvoudig plaatsen. Vervolgens laat u de brug zakken,
waardoor de brug automatisch op de wielen komt te staan. Daarna kunt u de bedieningsunit op de heftafels
plaatsen.
U plaatst de hefboom en kunt de autobrug daarmee eenvoudig verrijden. Door de grote wielen rolt de brug met
gemak ook op minder vlakker ondergronden.
Na het verwijderen van de wielen is de brug weer klaar voor gebruik.

TyreON
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Fig. 1 De TyreON TSC3000 hefbrug

Fig. 2 De afmetingen van de TyreON TSC3000
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Contact gegevens en CE certificering

Contact gegevens
Adres
Molenlei 2 j+k
1921 CZ Akersloot
Nederland (EU)

Contact
Peter Smit - Sales
Mobiel
+ 31 (0)6 53701658

Post adres
Boekel 31 C
1921 CE Akersloot
Nederland (EU)

Sites
www.bandenwisselaarshop.nl
www.desmontadoradeneumaticos.es
www.lkw-reifenmontiermaschineshop.de
www.machinedemontepneushop.fr
www.trucktyrechangershop.com

Contact
Telefoon
Fax
E-mail

+31 (0)72 5401001
+31 (0)72 5401002
info@tyreon.eu

CE Certificaat
European Distributer:
Smit & Smit International BV
Molenlei 2 (j + k)
1921 CZ Akersloot
The Netherlands, EU

AUTOMOTIVE EQUIPMENT

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Smit & Smit International BV declares that the machine:

* Trademark ................................................
* Model ........................................................
* Manufacture year .....................................

TyreON
Scissorlift TSC3000
2015

IS COMPLIANT
To the following directive:

-Machinery Directive 2006/42/EC

and is also compliant to the following applicable standards:
- Annex I of Machinery Directive
- EN1493:2010
- EN60204-1:2006+A1:2009

Surname ........................
Name .............................
Position .........................

Smit
Christian
Director

Akersloot, February 19th, 2015

Signature

TyreON

