Liberator Serie
™

UITNEEMBARE & INKLAPBARE KOFFERBAK LIFTEN

Inklapbaar

Uitneembaar

Liberator™ Plus

Installatie even makkelijk als 1-2-3!
Met de Freedom Lift’s Liberator Serie neemt u uw scooter of (elektrische) rolstoel
eenvoudig mee in uw kofferbak, met of zonder zitting. Verkrijgbaar in 3 modellen.
De Liberator producten laten zich makkelijk demonteren zodat u ze eenvoudig kunt opbergen.
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Liberator™ Feiten
Drie modellen beschikbaar | Inklapbaar, Uitneembaar en

Liberator Plus
Betrouwbaar | Robuust gelaste stalen constructie
Makkelijk te installeren | Het grondprofiel wordt op de

bodem van de kofferbak gemonteerd. De draai arm
reikt tot buiten het voertuig
Elektrisch hijsen
Keuze uit 90- en 130 kg hefvermogen
Bedieningskast
Handmatig bedienbare draai arm
Hijsjuk| beschikbaar voor vele soorten scooters en
(elektrische) rolstoelen

Inklapbaar

Uitneembaar

Liberator Plus

Model Specificaties

Veelzijdig | Het grondprofiel kan aan beide kanten Liberator
van de kofferbak worden gemonteerd
inklapbaar en uitneembaar model
Mooi en duurzaam | In zwarte poeder coating frame
Past in of op praktisch ieder voertuig | Auto, bestelbus, Statisch | getest tot 135 kg.
SUV’s
Aanbevolen maximum tilvermogen | 90 kg.
Garantie | Twee jaar garantie op alle onderdelen
Gewicht van lift | 7 kg. – 14 kg. (zwaarste component)
Optioneel | Extra bodemprofiel en C-arm
Maximale hefhoogte | 172 cm
Bediening | 12 Volt aangedreven via accu

Liberator Installatie

Alle drie Liberator modellen, de uitneembare, de inklapbare en de Kolomhoogte | 81 cm maximaal
Liberator Plus, laten zich goed installeren in vrijwel ieder voertuig. In lengte verstelbare hals | 89 cm maximaal
De inklapbare lift heeft een eenvoudig scharniergewricht waardoor
deze makkelijk in de kofferbak wordt opgeborgen. De lift is ook
demontabel. Hierdoor kan hij nog compacter worden opgeborgen.
Met de uitneembare lift heeft u de keuze om de lift permanent
gemonteerd in de kofferbak te laten staan. Mocht u een tijdje geen Statisch | getest tot 225 kg.
gebruik maken van de lift dan kunt u de arm demonteren en Aanbevolen maximum tilvermogen | 130 kg.
Gewicht van lift | 8,5 kg. – 18,6 kg. (zwaarste component)
compact naast de bodempilaar opbergen. Hierdoor heeft u
effectiever gebruik van uw kofferbak.
Maximale hefhoogte | 172 cm
Bediening | 12 Volt aangedreven via accu
Kolomhoogte | 81 cm maximaal
De Liberator Plus is het grote werkpaard van deze serie liften.
In lengte verstelbare hals | 89 cm maximaal
Met een tilvermogen van 130 kg. zult u versteld staat van
Bodem profiel aanpasbaar | 39 tot 67 cm

Liberator Plus

zijn prestaties.

Daarnaast kunt u deze lift in verschillende componenten uit elkaar

halen zodat zij makkelijk en efficiënt hun plaats vinden.

Uw dealer

Specificaties
De Liberator kofferbakliften passen in vrijwel ieder voertuig.
Het bodemprofiel mag alleen door een gespecialiseerd
inbouwbedrijf worden geplaatst.
Dit om schade te voorkomen en uw veiligheid te waarborgen.

Opties

Extra bodem profiel

C-arm
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