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klaas.comklaas.com Tekniske ændringer forbeholdes. Alle dimensioner er omtrentlige. Ændringer i funktioner og tjenester er forbeholdt. 
Oplysningerne afspejler enhedens ydeevne på tidspunktet for denne flyer.

Specifiktioner

• Arbejdshøjde maks. 25m.
• Dobbelt wiretræk – maksimal last 400 kg.
• PTO-drev via bilens motor + øget 

tomgangs justering.
• Elektrisk motor 230V 12,9A (ca. 200kg 

lasteevne)
• 4 stk. Hydrauliske støtteben. (manuelt 

udtræk).
• Manuel drejekrans på tårn. 90°  

i begge retninger.
• Automatisk kabelbetjening – samt 

betjening i toppen af liften.
• Nedre forlængelse af møbelliften op til 

3 meter, for optimal læssehøjde.
• Støttehjul til tårnets top (Kan justeres  

i bredden).
• Farve på lift: RAL 9010 ren hvid
• Drejbar og udtræk-bar møbelkasse 

med nedklappelige sider.
• Aluminium støtteben til møbelliften 

udtræk bar. 4 - 7meter
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Shorty 25

Shorty 25

Isuzu Danmark AS
Hauløkkevej 4
DK-7000 Fredericia
T: +45 3698 2556
www.isuzu.nu

For yderligere info, kontakt da din lokale Isuzu forhandler.
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Shorty 25 auf Isuzu D-Max
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     Shorty 25
                   Den Klassiske lift på en Pick-up   

Nedklappelig
e si
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Shorty 25 er i DK standard udstyret med 
en udtrækkelig og drejbar møbelkasse. 
Siderne er nedklapbare, dette øger 
læssefladen i udfoldet tilstand, samt at 
vægten fordeles optimalt på fladen, 
på grund af vippejusteringen kan 
møbelkassen justeres optimalt i vandret 
position.
 

Shorty 25 har kabel betjening ved bilen 
til at styre møbelkassens: start, stop og 
hastighed, samt et fast betjenings panel 
i toppen af liften. Liften opstilles og 
møbelkassens stoppunkter justeres via 
følsomme reguleringsskinner. 

Dette sikrer præcise og optimale stop 
positioner for møbelkassen, samt en 
blød start og bremsning, der beskytter 
varerne, som skal transporteres, og 
øger sikkerheden. Automatisk drift 
styres af sensorer.

Liften har både en PTO via køretøjets 
motor samt en 230 volt elektrisk motor. 
PTO via motoren har automatisk 
gasregulering som standard, hvilket 
reducerer brændstofforbruget og 
beskytter miljøet. Den stille elektriske 
motor er særligt fordelagtig på steder 
hvor unødig støj ikke tillades.

Opstilling af liften sker let og sikkert, 
liften rejses i højden med 2 hydraulik 
stempler, og udskuddet sker via 
dobbelt wiretræk, alt betjenes let ved 
foden af liften.
Der er 4 manuelt udtrækbare hydrau- 
liske støtteben, for optimal justering 
i vandret position, samt som under-
støttelse af opbygningen.
Møbelliftens skinne system kan 
forlænges i bunden, op til 3m, for 
optimal arbejdshøjde.
Møbelliften kan drejes manuelt med 
op til 90° i begge retninger.

Liften har i DK 2 stk. manuel udtræk-
bare aluminiums støtteben, til under-
støtning af ”tårnet”/ skinnen ved lang 
og lav højde, (langt udskud, i lav 
højde) for at sikre at skinnesystemet 
ikke bliver unødvendigt hårdt belastet.

På toppen af tårnet/ skinnen sidder 
2 støttehjul, der kan justeres i 
sideretningen, for optimal anlæg, samt 
støtte af liften.

Klaas Shorty 25 er tilpasset Isuzu  
D-Max single cab. Dens manø-
vredygtighed og lave opbygning 
tillader at den bliver brugt under de 
vanskeligste forhold, såsom baggårde 
med lave indgange. Nem håndtering, 
gennemtænkt og afprøvet teknologi 
sikrer hurtig, sikker og konstant drift. 
Shorty 25 når ubesværede højder op 
til 25 m.
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