
Opphavsrett QuickJack USA 2017. QuickJack-produktene er beskyttet av 
én eller flere patenter i USA, Kina, Europa og andre land.

BL-3500SLX - 1588 KG / BL-5000SLX - 2268 KG
BL-7000SLX - 3175 KG

BL-3500SLX / BL-5000SLX / BL-7000SLX

12V tilgjengelig

QuickJack erstatter klønete
garasjejekker og ustabile støttebukker 
med et sikkert, stabilt og veldig
praktisk liftsystem. Plasser rammene 
under bilen, trykk på håndkontrollen og i 
løpet av noen sekunder er hele bilen løftet. 
Klar for dekkskift, reparasjoner og annet 
vedlikehold.

Den robuste løftebukken er kun 7,6 cm/8,9 cm 
lav sammenfelt, noe som gjør at den kommer 
til hvor andre lifter må si pass. «Plug-and-play» 
løsningen gjør at det praktiske og portable 
kombineres på en måte som aldri før har vært 
mulig. Ettersom QuickJack ikke har noen 
tverrbjelker, gir det også bedre tilgjengelighet 
under bilen.

Med løftebukkene fra QuickJack vil 
vedlikeholdet av bil forenkles betydelig, 

uavhengig av hvor du befinner deg.
Løftebukkene har lav egenvekt og 

beskjedne mål, hvilket gjør dem enkle
å frakte og praktiske å lagre. Enten

du skal foreta rutinemessig
vedlikehold hjemme i garasjen eller 

trenger en rask utbedring i
forbindelse med billøp, så tar

det bare noen sekunder
å gjøre QuickJack

klar til bruk.

QUICKJACK ™

®By Ranger Products

Den ultimate 
løftebukken

Klar i løpet av sekunder
Sikker og solid
Enkel i bruk
Portabel

Din forhandler:

PATENTED



BL-3500SLX - 1588 kg løftekapasitet

BL-5000SLX - 2268 kg løftekapasitet

BL-7000SLX - 3175 kg løftekapasitet

PATENTED

* vist med 
tilleggsutstyr.

PERFEKT TIL BÅDE 
GARASJE OG BILLØP!

(2) stk. liftrammer 

(4) stk. løftebeskyttere 
- 7,6 x 7,6 x 10 cm

Tilleggsutstyr – Adapter for SUV 
og store biler

(4) stk. løftebeskyttere 
- 3,8 x 7,6 x 10 cm

(2) stk. hurtigmon-
teringshåndtak

(2) stk. hydraulikkslange - 380 cm
(2) stk. aux. slanger – 35 cm

Spesifikasjoner:Inneholder:
Løftekapasitet
Vekt per enhet liftramme
Løftehøyde (kun ramme)
Løftehøyde (m/løftebeskyttere) 
Laveste høyde
Avstand løftebeskyttere MIN.
Avstand løftebeskyttere MAKS. 
Bredde på ramme
Lengde på ramme
Løftetid 

(1) stk. mini
hydraulikkaggregat 

12V-DC. Inkludert håndkontroll.

QUICKJACK ™
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Se på 
YouTube

2268 kg
34 kg
439 mm
533 mm
76 mm
800 mm
1524 mm 
278 mm
1841 mm
15-30 sekunder

BL-5000SLX
3175 kg
41 kg
462 mm
546 mm
89 mm
800 mm
1524 mm
318 mm
1841 mm
15-30 sekunder

BL-7000SLX
1588 kg
27 kg
419 mm
508 mm
76 mm
678 mm
1283 mm
268 mm
1575 mm
15-30 sekunder

BL-3500SLX


