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Dé hefbrug 
voor uw 
werkplaatsinrichting



Alfadis Platforms creëerde de Atlas hefbruggen als ideale oplossing voor carrosseriewerkzaamheden. Net als met ons 

gamma aan pneumatische, hydraulische en elektrische liften, streven we met de Atlas hefbruggen naar duurzame 

kwaliteit en gebruiksegemak voor een veilige werkomgeving. Naast Alfadis Platforms is ook Sima exclusief verdeler voor 

het volledige Atlas gamma. 

Afhankelijk van uw noden zijn er drie verschillende modellen beschikbaar:

Atlas hefbruggen
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                         Voor snel werk ! 
 
De Atlas Body is een hefbrug die de wagen 
via het chasis met steunpunten opneemt. 

Het toestel is ideaal voor het tillen van 
wagens in carrosseriezaken, omdat men 
voertuigen op de gewenste hoogte kan 
brengen om op een correcte, ergonomische, 
houding te kunnen werken. Deze hefbrug 
monteren we in beton of roostervloer.

De perfecte lift voor voorbereiding en 
afwerking!  
 
In de meeste gevallen van carrosserie-
schade moet de operator in een gebogen 
positie werken. Dit leidt tot vermoeidheid en 
tot gezondheidsproblemen op lange termijn. 

Met de Atlas Wheels wordt de wagen op de 
wielen gelift en via een soepele steiging of 
daling bekomt men de gewenste hoogte.  

Ook de Atlas Wheels kan zowel op beton als 
in beton of roostervloer gemonteerd worden. 

                   Gecombineerd liftsysteem.

Met de Atlas Duo heeft men de mogelijkheid 
om de wagen op zowel via het chasis met 
steunpunten te nemen, alsook om het 
voertuig via de wielen te heffen. 

De tussenplaat van de hefbrug is 
demonteerbaar, waardoor u nog dichter 
bij het voertuig kunt komen. Net als de bij 
de Altas Wheels, kan deze hefbrug zowel 
op beton als in beton of roostervloer 
gemonteerd worden.

ATLAS BODY

ATLAS WHEELS

ATLAS DUO



Opmerkelijke laadcapaciteit: 

Met een laadcapaciteit van 3300 kg en een hefcapaciteit 
van 0.93m zijn de Atlas hefbruggen veelzijdig inzetbaar 
en kunnen ze zelfs de zware wagens en bestelwagens 
opheffen! 

Veilig & ergonomisch werken:  
 
Doordat het bedieningspaneel op een veilige afstand van 
minimum 1,5m van de hefbrug verwijderd is, vermijdt 
men de ongevallen waarbij ledematen geklemd kunnen 
worden. 

Door de lift op de gewenste hoogte te plaatsen, kan elke 
werknemer gedurende lange tijd op een ergonomische 
wijze werken wat de kwaliteit van het werk enkel maar 
kan verbeteren.

De telescopische ondersteuningsarmen zijn 360° 
roteerbaar en maken het mogelijk om zeer lange 
voertuigen zoals de luxe berlines en bestelwagens 
maar ook de zeer korte voertuigen zoals de 
compacte stadswagens wielvrij op te tillen. 
 
Elke arm, elk steunpunt, kan tot 750kg dragen. 

  
TELESCOPISCHE ARMEN VOORDELEN
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Productspecificaties
Alfadis heeft met zijn Atlas reeks de perfecte lift voor carrosseriewerkzaamheden in huis. De ontwikkeling van deze 
systemen verliep in nauwe samenwerking met de gebruikers in verscheidene carrosserie reparatie centrum. 

Afhankelijk van uw noden zijn er drie verschillende modellen beschikbaar. 

 
Hieronder vindt u de specificaties terug van onze drie modellen:

Eigenschappen Atlas Body Atlas Wheels Atlas Duo

Laadcapaciteit 3,3 T 3,3 T 3,3 T

Hefhoogte 0.93m 0.93m 0.93m

Afmetingen 3770 x 1900 mm 4020 x 2250 mm 4020 x 2250 mm

Type ATLAS BODY G ATLAS BODY F ATLAS WHEELS G ATLAS WHEELS F ATLAS DUO G ATLAS DUO F

Optie

Set van 2 telescopische armen  
(fabriekslevering)

Set van 2 telescopische armen  
(fabriekslevering)

Set van 2 telescopische armen 
(nalevering)

Set van 2 telescopische armen  
(nalevering)
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