
Vi leverer sikkerhed og effektivitet, 
der løfter din virksomhed



25-2 (25 / 10 t)
LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

65-1 (65 t)
LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

65-1H (65 t)
LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

B25-2 (25 / 10 t)
LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

50-2 (25 / 10 t)
LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

50-3 (50 / 25 / 10 t)
LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

150-1H (150 t)
HEAVY DUTY 
LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

All-round 2-trins luftdonkraft til 
busser og lastvogne

Luftdonkraft til tunge entreprenør- 
maskiner

Luftdonkraft til tunge køretøjer  
med stor frihøjde

Bærbar luftdonkraft, ideel til  
servicevogne m.m

2-trins luftdonkraft til store busser  
og lastvogne

3-trins luftdonkraft til lavgulvsbusser  
og andre køretøjer med lav frihøjde

Designet til servicearbejde på tungt 
industrielt maskineri

• Max. højde: 380 mm
• Min. højde: 180 mm

• Max. højde:  380 mm
• Min. højde:  245 mm

• Max. højde:  725 mm
• Min. højde:  425 mm

• Max. højde:  320 mm
• Min. højde:  160 mm

• Max. højde: 450 mm
• Min. højde: 220 mm

• Max. højde: 335 mm
• Min. højde:  150 mm

• Max. højde:  1600 mm
• Min. højde:  950 mm

Ergonomisk håndtag med nem  
trykknap betjening på alle modeller



100 m
m

16 t / 135 mm

27 t / 95 mm
40 t / 50 mm

10 t / 170 mm

VERDENS LAVESTE 
LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

Ligesom alle vores produkter er 40-4 donkraften produceret efter 
kompromisløse kvalitetsstandarder, der sikrer effektiv drift og lang levetid 

•  Kompakt og kort chassis
• Ergonomisk håndtag med nem trykknap betjening
•  Teleskopisk cylinder giver hurtigt og sikkert løft i 4 trin
• Minimum højde på kun 100 mm Max højde 270 mm
• Ideel til busser og andre køretøjer med lav frihøjde
• 100% danskproduceret kvalitet

40-4 
LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

Ergonomisk håndtag med nem  
trykknap betjening på alle modeller



GGD150U (15 t)
LUFTHYDRAULISK GRAVDONKRAFT

GD200-2M (20 t) 
LUFTHYDRAULISK GRAVDONKRAFT

GD150-1 (15 t)
LUFTHYDRAULISK GRAVDONKRAFT

GGD150F (15 t)
LUFTHYDRAULISK GRAVDONKRAFT

GDT150-1 (15 t) 
LUFTHYDRAULISK GRAVDONKRAFT

Sideværts forskydbar cylinder sikrer 
stor rækkevidde under køretøjet

Lufthydraulisk gravdonkraft med 2  
cylindre og mekanisk sikring

Lufthydraulisk gravdonkraft med 2  
cylindre og mekanisk sikring

Fleksibel gravdonkraft til anvendelse 
i såvel grav som under en lift

Teleskopisk lufthydraulisk gravdon-
kraft med sænket design

• Slaglængde:  1285 mm
• Max. højde:  2205 mm
• Min. højde:  920 mm

• Slaglængde:  420 mm
• Max. højde:  945 mm
• Min. højde:  525 mm

• Slaglængde:  800 mm
• Max. højde:  1820 mm
• Min. højde:  1020 mm

• Slaglængde:  1285 mm
• Max. højde:  2205 mm
• Min. højde:  920 mm

• Slaglængde:  1280 mm
• Max. højde:  2180 mm
• Min. højde:  900 mm



P60H (60 t)
PRESSER

VLT12 (1,2 t)
GEARKASSELØFTER

WTA500 (0,5 T) INKL. KRANARM
HJULLØFTER

Håndhydraulisk presser til 
lastvognsværksteder og tung industri

Særdeles velegnet til løft af store 
lastvognsgearkasser

Hydraulisk hjulløfter til varevogne, 
lastvogne og busser

• Sideværts flytbar cylinder
• Slaglængde:  300 mm

• Max. højde:  1920 mm
• Min. højde:  905 mm

• Max. højde:  1920 mm
• Min. højde:  95 mm

SD32PHL (3,2 t)
LUFTHYDRAULISK SAKSEDONKRAFT

Lufthydraulisk saksedonkraft til  
personbiler og varevogne

• Slaglængde:  250 mm
• Min. højde:  230 mm



SKRÆDDERSY DIN LIFT
STANDARD 

√ Trådløs fjernbetjening

√ Kontrolpanel med touch-screen

√ Robust rullejalousi, der kan modstå 7 t

√ Plant værkstedsgulv

√ Verdens længste garanti

√ Softwareopdateringer og fjernsupport

KUNDETILPASSET

 Kassette eller rammeløsning

 2-8 løftesøjler (15 t pr. søjle)

 Alle søjler bevægelige

 Optimal søjleafstand (min/max)

 Liftens længde (400 mm pr. sektion)

 Tilbehør



FREMTIDSIKRING AF DIT VÆRKSTED
Vi tilbyder en sikker, ergonomisk og effektiv lift, der vil hjælpe dig med at  
indfri de stigende krav til det moderne autoværksted 

•  Fremtidssikret og fleksibel
•  Skræddersyet til dit værksted
•  Nyhed Trådløs fjernbetjening
• Op til 8 bevægelige søjler med 15 tons kapacitet hver
•  Robust rullejalousi modstår 7 tons
• Kassette- eller rammeløsning

Den trådløse fjernbetjening kombinerer 
bevægelsesfrihed og maksimal operatørsikkerhed



Det er ikke tilfældigt, at du får verdens 
længste garanti med i købet, når du 
vælger et AC produkt. Vores forpligtelse 
til kvalitet betyder nemlig, at vi kun lev-
erer det bedste. Det gælder, hvad enten 
der er tale om et bedre produkt, bedre 
service, materialekvalitet, den mest ef-
fektive produktion eller de bedste test-
teknikker. Alt sammen for at sikre, at du 
får den optimale løsning.

Det er ganske enkelt sådan vores forret-
ning er skruet sammen og grunden til, 
at personer som dig i næsten 60 år har 
valgt os til at hjælpe med at løfte deres 
forretning.

Uanset behov, kan vi guide dig til den 
bedste løsning. Giv din virksomhed et 
løft ved at kontakte os i dag. 

Med ethvert produkt fra   
AC Hydraulic er du sikret:

- Ekstraordinær høj kvalitet
- Høj effektivitet
- Høj leveringssikkerhed
- Bedre arbejdsvilkår og sikkerhed
- Mere fleksibilitet  
- Lang produktlevetid

VERDENS LÆNGSTE GARANTI
Præcis som der forventes noget  
ekstraordinært af vores kvalitet og  
produktdesign, kan du også forvente 
noget ekstraordinært af vores garanti. 
Alle vores produkter er omfattet af 10 
års garanti på rammer, chassis og 
stålkonstruktioner samt 3 års garanti 
på det hydrauliske system (pumpe og 
cylinder).

AC Hydraulic A/S
Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. +45 8727 6400 • Fax +45 8662 2988
E-mail: ac@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.dk

SE MERE PÅ: 
WWW.AC-HYDRAULIC.DK

NO
COMPROMISE


