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9.998,9.900,+ moms
Hydraulisk
Manuel sikkerhedsudløser
Løftekapacitet: 3500 kg
Løftehøjde: 1900 mm
220V

Pris fra

11.998,11.800,+ moms

Leasing fra 231 kr./md.

•
•
•
•
•

JA4200T-C

14.998,13.800,+ moms

Leasing fra 276 kr./md.

•
•
•
•
•

Hydraulisk
Fuldautomatisk
Løftekapacitet: 3500 kg
Løftehøjde: 1900 mm
220V

Leasing fra 320 kr./md.

•
•
•
•
•
•

Hydraulisk
Fuldautomatisk
Quickarme
Løftekapacitet: 4200 kg
Løftehøjde: 1900 mm
380V

Om Jema Autolifte:
Jema Autolifte har på rekord tid udviklet virksomheden fra at være en virksomhed
med 3 ansatte til i dag at være repræsenteret i mere end 12 lande verden over!
Jema Autolifte eksporterer dagligt vores produkter til vores distributører i 12 lande
rundt omkring i verden. Alle autolifte er tegnet og udviklet af Jema Autolifte, og for
at kunne udvikle innovative kvalitets produkter til vores kunder i Danmark og resten
af verden, bliver der på ugentlig basis udviklet og videreudviklet på allerede
eksisterende og nye produkter.
Jema Autolifte har udvilket produkter indenfor 2 Søjlet autolifte, 4 Søjlet autolifte
samt saxlifte. Jema Autolifte får både produceret vores produkter i Europa samt østen.
Jema Autolifte we are here to surprise.

Basic Line
JA4000F

JA5500F

24.800,+ moms

29.800,+ moms

JA3500F (Mobil)

15.800,+ moms
•
•
•
•
•
•

Leasing fra 325 kr./md.

Hydraulisk
Manuel sikkerhedsudløser
Løftekapacitet: 3500 kg
Løftehøjde: 1850 mm
220V
Mobil kit og donkraft kan tilkøbes

•
•
•
•
•
•

Leasing fra 487 kr./md.

Hydraulisk
Fuldautomatisk
Løftekapacitet: 4000 kg
Løftehøjde: 1850 mm
380V
Donkraft og LED lys kan tilkøbes

•
•
•
•
•
•

Leasing fra 643 kr./md.

Hydraulisk
Fuldautomatisk
Løftekapacitet: 5500 kg
Løftehøjde: 1850 mm
380V
Donkraft og LED lys kan tilkøbes

Basic Line
JA1600J-OIL

JA1600J-AIR

+ moms

Leasing fra 77 kr./md.

Leasing fra 65 kr./md.

Hydraulisk
Løftekapacitet: 1600 kg
Løftehøjde: 380 mm
Kontrolleres via hydraulikmotoren
Kan kun bruges til JA3500F

4.800,+ moms

3.895,+ moms

3.295,-

•
•
•
•
•

JA2000J-AIR

•
•
•
•
•

Hydraulisk
Løftekapacitet: 1600 kg
Løftehøjde: 380 mm
Kontrolleres via lufttryk
F.eks nr. 2 donkraft på JA4000F/JA5500F

Leasing fra 91 kr./md.

•
•
•
•
•

Hydraulisk
Løftekapacitet: 2000 kg
Løftehøjde: 630 mm
Kontrolleres via lufttryk
Kan kun bruges til JA4000F/JA5500F

Euro Line
JA3500P-E

•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk
Automatisk sikkerhedsudløser
Løftekapacitet: 3500 kg
Løftehøjde: 1920 mm
Indre bredde: 725/1005mm
Bredde: 1665/1945mm
380V

70.800,+ moms
Leasing fra 1.464 kr./md.

Jema Autolifte Euro line serie:
Jema Autolifte har igennem 2 år udvidet vores sortiment, så vi også
får produceret en Europæisk produceret serie.
Jema Autolifte tilbyder mange forskellige modeller, inden for
saxlifte, 2 Søjlet lifte, 4 søjlet lifte og som noget helt nyt nu også
Kassettelifte.
Jema Autolifte producere også dæk og afbalanceringsapparater i
Europa, så vores kunder har muligheden for at vælge i mellem vores
basic line serie, eller vores Euro Line serie, når værkstedet skal
udskiftes eller opbygges!
Jema Autolifte we are here to surprise.

Euro Line
JA3500P-E MAXI

•
•
•
•
•
•

Hydraulisk
Løftekapacitet: 3500 kg
Løftehøjde: 1920 mm
Indre bredde: 725/1005mm
Bredde: 1665/1945mm
380V

Jema stempel kassette lift JA3500P-E MAXI har
en løfte kapacitet på 3.5T og er den perfekte lift
til både fremtidens EL biler og alm. biler.
Leasing fra 1.650 kr./md.

79.800,+ moms

JA3500P-E kan monteres med breddere distance
i mellem stemplerne ift. JA3500P-E.

Euro Line
JA3500PA-E

•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk
Automatisk sikkerhedsudløser
Løftekapacitet: 3500 kg
Løftehøjde: 1860 mm
Indre bredde: 2160mm
Bredde: 2655mm
380V

Jema stempel kassette lift JA3500PA-E har en
løfte kapacitet på 3.5T og er en rigtig god og
solid lift for det store autoværksted eller den
kvalitets beviste bruger.

85.800,+ moms
Leasing fra 1.774 kr./md.

Stempel liften er til nedsænkning i gulvet, så
kun svingarmene ligger oven på jorden.

Jema Autolifte hovedkontor

Racing fac

Værksted med Jema Autolifte Euro line produkter!

Euro Line
Bremse, sporing og støddæmper testbane
JA9500BT-E kan på kun 30 sek. teste køretøjets
bremser, støddæmper og sporing!
Med JA9500BT-E kan værkstedet teste bilen
sammen med kunden, så kunden kan se eventuelle
fejl eller rettelser, bilen bør have ved service på
værkstedet.
Efter at testen er afsluttet, kan der udskrives en
testrapport, der viser tilstanden af bremser,
støddæmper og sporing!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gulv montering
Forventet test varighed 30 sek.
220V el tilslutning
Laptop
32” Fladskærm
Længde 293 cm
Total bredde 200 cm
Højde 4 cm
CE godkendt

69.800,-

+ moms
Værksted med Jema
Autolifte Basic line produkter!
Leasing fra 1.203 kr./md.

ctory med Jema Autolifte produkter!

Værksted med Jema Autolifte Euro line produkter!

JA9500BT-E

Basic Line
JA2800S (Mobil)

JA6001S

JA3000S (Mobil)
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13.800,-

7.998,+ moms

Leasing fra 320 kr./md.

Leasing fra 185 kr./md.

•
•
•
•
•
•

Hydraulisk
Manuel sikkerhedsudløser
Løftekapacitet: 2800 kg
Løftehøjde: 1200 mm
220V
Mobil kit inkluderet

24.800,+ moms

+ moms

•
•
•
•
•
•

Hydraulisk
Fuldautomatisk
Løftekapacitet: 3000 kg
Løftehøjde: 960 mm
220V
Mobil kit inkluderet

Leasing fra 671 kr./md.

•
•
•
•
•
•
•

Nedbygning
Information kontrolboks
Hydraulisk
Fuldautomatisk
Løftekapacitet: 3000 kg
Løftehøjde: 1840 mm
220V

Euro Line

Mobil Service Saxlift

JA3000S-E

Saxlift JA3000S-E er et nyt produkt hos Jema
Autolifte!
Liften er produceret af de bedste komponenter og
er derfor ganske enkelt i topkvalitet.
Liften når hurtigt 960mm og tager biler op til 3000
kg. og med det medfølgende mobilkit kan du i ekspresfart gøre liften mobil og nemt flytte den rundt
på værkstedet alt afhængig af hvor behovet er.
Saxliften bruger kun 380V og behøver ingen anden
form for installation for at bruges.

•
•
•
•
•
•

Hydraulisk
Fuldautomatisk
Løftekapacitet: 3000 kg
Løftehøjde: 960 mm
380V
Mobil kit inkluderet

EURO LINE!

17.800,+ moms

Leasing fra 396 kr./md.

Euro Line

2 Søjlet ”Clear floor” lift

JA3500T-E

En af vores populæreste lifte og ikke uden grund!
Dette er en elektromekanisk lift også kaldet spindellift. Liften har asymetriske søjler, og produceret
i Europa.
Liften til det store autoriserede værksted.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuldautomatisk
Elektromekanisk
Skrueplatforme
Løftehøjde 2000mm
Sænketid 45 sek
Løftetid 45 sek
Løftekapacitet 3500 kg
Europæisk produceret
380V

BESTSELLER!

24.800,+ moms

Leasing fra 392 kr./md.

Euro Line
JA6500S-E

JA5000F-E

JA2000J-E
rk!
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34.800,+ moms
Leasing fra 1.241 kr./md.

•
•
•
•
•
•
•

Gulvmodel
Hydraulisk
Fuldautomatisk
Løftekapacitet 3500 kg
Løftehøjde 1930 mm
380V
Europæisk produceret

9.800,+ moms

49.800,+ moms

Leasing fra 231 kr./md.

Leasing fra 1415 kr./md.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forberedt til sporing
Hydraulisk
Fuldautomatisk
Løftekapacitet 5000 kg
Løftehøjde 1800 mm
380V
Europæisk produceret
Donkraft kan tilkøbes
(Leveres også med en kapacitet på 12T)

•
•
•
•
•

Hydraulisk
Fuldautomatisk
Løftekapacitet 2000 kg
Løftehøjde 400 mm
Produceret i Danmark

Jema Autolifte din totalleverandør
Jema Autoliftes produkter er innovative løsninger til
fornuftige penge! kontakt os for mere information

Ring nu! Tlf. 48180300

Euro line DWC-10-E

Euro line DWB-10-E
21.800,-

17.800,+ moms

DWC

4.800,-

DWC-2

+ moms

DWB

7.800,-

+ moms

DWC-3

+ moms

DWB-1
5.800,+ moms

Jema Autolifte A/S en del af Jema Group Aps!

9.800,-

DWC-5.2
14.800,-

12.800,-

DWB-3.2
17.800,-

+ moms

DWB-2.2
9.500,+ moms

+ moms

+ moms

+ moms

