
Versalift har ett brett utbud av chassimonterade liftar med arbetshöjder mellan 9 till 35 
meter. Utrustningen anpassas helt utifrån kundens önskemål och behov. Allt för att skapa 
en så effektiv arbetsplats som möjligt. Versalift har även patent på ett nyutvecklat axellå-
system.

Versalift är en av världens största tillverkare av bilmonterade 
liftar. Versalift är känd för sin höga kvalitet och prestanda. 

Skanna QR koden för att komma 
direkt till vår hemsida om elverksliftar.

Billift för 
belysningsunderhåll
Versalift ET-32-LFXS monterad på Ford Ranger

Kompakt, lätt och effektiv lift  

•	 Stor framkomlighet med 4 WD
•	 Axellås som standard för snabba arbetsuppgifter och med 

automatiskt räckviddsbegränsning vid användning utan  
stödben

•	 Två stödben för arbete där full sidoräckvidd och  
svängområde krävs

•	 Liften drivs via bilens motor
•	 Separat elektriskt nödpumpsystem som manövreras från 

korgen
•	 Canbus proportional manövrering av liftens samtliga rörelser
•	 Start/stopp av bilmotor från korgen
•	 Liften är isolerad upp till 1 KV (testad med 3 KV)
•	 Jibarm med 90° rörelse.
•	 Glasfiberkorg	med	självstängande	dörr
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Malthus Lift & Maskin AB har förvärvats av Brubakken AS, som är en av Norges största aktörer inom truckbranschen. 
Brubakken är Skandinaviens största fristående distributör av personliftar och vi har specialiserat oss på försäljning och service både nya 
och begagnade liftar. Med oss som leverantör får du tillgång till marknadens bredaste produktutbud av saxliftar, bomliftar, släpvagnsliftar, 

billiftar och larvbandsliftar. Vi arbetar med ledande leverantörer som JLG, Omme, Multitel, Ruthmann och Versalift. 
Vi har över 35 års branscherfarenhet. 

Tekniska data - Versalift ET-32-LFXS på Ford Ranger

 
Modell

Arbetshöjd 
Plattformshöjd
Räckvidd
Max korglast
Svängning
Jibarm
Vikt

ET-32-LFXS

11,00
9,00
6,00
120
360

90
3 200 
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Exempel på kundanpassade tillval
•	 230V omformare med uttag i korgen
•	 Skyltar och blixtljus enligt Vägverkets regler
•	 Skåp enligt kundens önskemål

 

Fler	tillval	finns,	välkommen	att	kontakta	någon	av	
våra säljare.

Stödben när full sidoräckvidd behövs.

Skåp anpassade efter dina behov

Canbus proportional manövrering av liftens samt-
liga rörelser.

Arbetsområde 
med stödben

Arbetsområde 
utan stödben


