
Met trots introduceren wij onze 
nieuwe glaslift SL 380 Outdoor High 
Lifter. 
Nog meer hefhoogte door dubbele 
telescooparm!  
De machine is een off-road machine 
en kan zowel binnen als buiten 
worden gebruikte. De maximale 
hefcapaciteit van deze glaslift is 380 
kg. Door de betrouwbare 
voorwielaandrijving met brede 
banden kan er met deze glasrobot 
zelfs gewerkt worden op zeer ruw 
terrein. 

De Smartlift SL 380 Outdoor High 
Lifter heeft een 2 circuit vacuum 
systeem met 2 vacuumpompen. De 
glaslift heeft een sterke accu, die 
zorgt voor een lange actieradius (ca. 
30 uur). De krachtige 1200 Watt 
motor is uitgerust met een 
elektrische rem. Zelfs met een 
belasting van 380 kg is de machine 
sterk genoeg voor werkzaamheden 
op ruw terrein. De 
voorwielaandrijving, de grote wielen 
en de dubbele achterwielen zorgen 
er voor dat de machine niet wegzakt 
in bijvoorbeeld een natte grasmat. 
De smartlift kan worden gebracht of 
u kunt hem zelf ophalen, hij word 
dan kompleet met aanhanger en 
diversen hulpstukken geleverd.

Hulster verhuur bv | IJweg 22a 1161 GA Zwanenburg | tel: 0653138249 | mail: info@hulster-verhuur.nl

Voor info en reserveringen mail naar 
info@hulster-verhuur.nl of bel 

06-53138249



Het wisselen van een luifel is ook geen probleemPlaatsen in een achtertuin zonder extra mankracht dus 
goedkoper werken

Max. capaciteit  
 
Min. lengte 
 
Min. breedte 
 
Hoogte     
 
Telescooparm 
 
Side shift         
 
Eigen gewicht 

Met het raam langs de smartlift rijd u zo de deur door Zelfs in de sneeuw is het rijden geen probleem

Rotatie 
 
Zuignappen         
 
Vacuum systeem   
 
Actieradius       
 
Batterij (2 x 12v)  
 
Voltage lader      
 
Voorwielaandrijving

100° achter / voor 
 
4 x Ø300 mm 
 
2 circuits 
 
Ong. 30 uur 
 
2 x 105 A 
 
230 volt 
 
1200 Watt 

380 kg 
 
1.65 meter 
 
0.81 meter 
 
1.39 meter 
 
0.60 meter 
 
0.10 meter 
 
620 kg 
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