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Snorkel SL30RTE



Snorkel grundades av Art Moore 1959 och har en stolt 
60-årig historia med att skapa praktiska lösningar för ett 
säkert höjdarbete. Vår framgång bygger på att förblir 
trogna våra kärnvärden, som påverkar allt vi gör. Framför 
allt tror vi på att upprätthålla ett 100% kundfokus. 

Snorkel har sina rötter inom brandbekämpningsindustrin 
och har ända sedan dess pushat gränserna för design. 
Den innovationsandan fortsätter än idag. Snorkel hittar 
ständigt nya lösningar för att arbeta i höjden och nya 
sätt att förbättra säkerhets- och produktivitetsfördelarna 
med mobila upplyfta arbetsplattformar. 

Snorkels filosofi är "keep it simple" – vi tillverkar 
robusta, pålitliga maskiner som tar dig dit du än 
behöver, på det mest effektiva och säkrast möjliga 
sättet. Vi bygger liftar som uppfyller dina behov utan 
att komplicera ditt arbetsliv; Snorkels liftar är enkla att 
använda, enkla att underhålla och enkla att reparera. 

Snorkel är en ledande global tillverkare av lyftplattformar. Vårt omfattande utbud av liftar 
ger säkert och effektivt höjdarbete, från 2 till 66 meter. Vi har den perfekta lösningen för alla 
användningsområden, från underhåll av byggnader till den mest krävande byggarbetsplatsen.

Vi arbetar hårt på att hålla oss nära våra kunder – 
det globala Snorkel-teamet kompletteras av ett 
nätverk av distributörer och serviceagenter över hela 
världen. Oavsett var du är kan Snorkel ge lyhörda 
expertråd på ditt språk, plus snabb tillgång till 
reservdelar och produktsupport. 

Med tillgång till en omfattande portfölj av 
finansieringslösningar erbjuder Snorkel en rad 
attraktiva alternativ för att du ska kunna köpa 
Snorkel-maskiner på ett sätt som är anpassat till dina 
individuella verksamhetsbehov. 

Läs mer om våra produkter och tjänster  
på www.snorkellifts.com



S3006P/S3008P/S3010P/S3210P

S3006P, S3008P, S3010P och S3210P kommer 
i tre olika höjder och är enkla minisaxliftar som 
kan dras mellan olika jobb. Dessa lättviktsliftar 
kan passera genom en enkel dörröppning och 
är utrustade med hjul som inte lämnar märken 
och enkelt går att flytta, samt är utrustade med 
ett autobromssystem som säkrar liften när du 
arbetar i höjden. Den nya S3210P är klassad 
för utomhusbruk och ger en säker åtkomst vid 
enkla jobb på både interiör och exteriör.

S3010E

Den självgående S3010E är idealisk för internt 
fastighetsunderhåll av stora byggnader. 
Kompakta dimensioner och utan inre 
svängradie gör den idealisk för att arbeta i 
trånga utrymmen och den är tillräckligt lätt för 
att transporteras i hissar. S3010E kan köras i 
full höjd och har proportionella joysticksreglage 
som är enkla att använda genom att ”peka  
och köra”.

S3215L

Den lätta S3215L elektriska saxliften 
kompromissar inte med prestanda eller 
hållbarhet. Den levererar en arbetshöjd på 
6,6 m och kan lyfta 305 kg men väger bara 
952 kg. S3215L som delar många funktioner 
med Snorkels produktserie av elektriska 
saxliftar, kombinerar fördelarna med en låg 
golvbelastning hos en lättviktslift med den 
långa livslängden hos en fullskalig elektrisk 
saxlift.



S3006P

S3008P

S3010P

S3210P

S3010E

S3215L

LÄTTA SAXLIFTAR
Snorkels lätta saxliftar är utformade för att ge en säker lösning för höjdarbete på låg nivå och där en 
låg golvbelastning krävs. Dessa liftar erbjuder ett alternativ till traditionella lågnivålösningar, som stegar, 
ställningstorn och podier och ger många ytterligare säkerhets- och produktivitetsfördelar.

Snorkels lätta saxliftar som finns tillgängliga som skjutbara eller självgående enheter, är konstruerade av stål 
och har många av funktionerna och komponenterna hos våra större elektriska saxliftar, vilket garanterar en lång 
livslängd.

Dessa lätta liftar är lämpliga för användning på byggarbetsplatser och för fastighetsunderhåll, och kan enkelt 
transporteras runt i flervåningsbyggnader i vanliga hissar, tack vare deras låga vikt och kompakta dimensioner.

S3006P S3008P S3010P S3210P* S3010E S3215L

Max. arbetshöjd 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,0 m 5,0 m 6,6 m

Plattformskapacitet 240 kg 240 kg 240 kg 240 kg 227 kg 305 kg

Nedsänkt höjd 1,7 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,9 m

Total längd 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,26 m 2,1 m

Total bredd 0,75 m 0,75 m 0,75 m 0,81 m 0,77 m 0,81 m

Vikt 310 kg 350 kg 370 kg 470 kg 495 kg 955 kg
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*Preliminära specifikationer – bekräfta vid beställningstillfället.



S3019E

Snorkel S3019E har en nedsänkt höjd på  
1,76 m, vilket innebär att den lätt kan passera 
genom dörröppningar utan att man behöver 
fälla ner ledstängerna. Denna helelektriska lift 
har en låg steghöjd tack vare den patenterade 
nedsänkta saxplattformen som kan stuvas ner 
i chassit. S3019E kan lyfta upp till 250 kg till 
en plattformshöjd på upp till 5,79 m och väger 
bara 1 581 kg. 

S4740E

Nya Snorkel S4740E är den enda elektriska 
saxliften från Snorkel som finns med val mellan 
hydraulisk eller elektrisk drivning. Batteridrivna 
Snorkel S4740E är kapabel att nå en arbetshöjd 
på upp till 14,0 m och lyfta upp till 250 kg 
samt leverera långa driftscykler mellan 
laddningarna och är utrustad med ett utfällbart 
förlängningsdäck på 1,21 m som standard. 
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S3019E

S4740E

SAXLIFTAR MED ELEKTRISK DRIVNING 
S3019E har ingen inre svängradie för maximal manövrerbarhet och delar många av funktionerna hos Snorkels 
hydrauliska serie saxliftar, inklusive ett utrullningsbart förlängningsdäck, dubbla svänggrindar och utsvängbara 
servicefack.

Nya Snorkel S3019E omdefinierar den populära eldrivna saxliften. Denna nollutsläppslift har helt elektrisk 
drivning och styrning och inga hydraulslangar, vilket eliminerar risken för läckage. Denna revolutionerande, 
patentsökta design inkluderar ett nedsänkt saxpaket som helt får plats inuti chassit, vilket ger ett lågt 
plattformsteg i höjd och en lägre stuvhöjd för att passera genom dörröppningar utan behov för att fälla 
skyddsräckena. 

Både Snorkel S3019E och S4740E delar många av samma funktioner som Snorkels hydrauliska saxliftar, 
inklusive ett utfällbart förlängningsdäck, slagdörrar som ingångsportar och utsvängbara servicefack. 

S3019E S4740E*

Max. arbetshöjd 7,79 m 14,0 m

Plattformskapacitet 250 kg 250 kg

Nedsänkt höjd 1,76 m 2,56 m

Nedsänkt längd 1,91 m 2,3 m

Total bredd 0,77 m 1,19 m

Vikt 1 581 kg 3 100 kg

*Preliminära specifikationer – bekräfta vid beställningstillfället.



S3220E/S3226E

Snorkel S3220E ger en arbetshöjd på 8,1 m 
och en lyftkapacitet på 409 kg. Med ett 
0,91 m långt utrullningsbart teleskopiskt 
förlängningsdäck och dubbla svänggrindar som 
standard, kan S3220E klättra uppför sluttningar 
på 25%. S3226E använder samma chassi som 
S3220E och kan lyfta 250 kg till en arbetshöjd 
på 9,9 m.

S4726E/S4732E/S4740E

Dessa modeller erbjuder den högsta 
lyftkapaciteten i Snorkels elektriska saxliftsfamij 
och är idealiska för plattapplikationer som 
kräver extra kapacitet. S4726E kan lyfta en 
imponerande vikt på 454 kg till en arbetshöjd 
på 9,8 m, Snorkel S4732E kan lyfta 350 kg 
till en arbetshöjd på 11,8 m, och den nya 
S4740E, tillgänglig med antingen hydraulisk 
eller elektrisk drivning, kan lyfta 250 kg till en 
arbetshöjd av 14,0 m. 

S3215E/S3219E

Snorkel S3219E är en kompakt och smidig 
elektrisk saxlift med en arbetshöjd på 7,79 m 
och en lyftkapacitet på 250 kg. Det kan 
köras genom en vanlig dörröppning och kan 
användas utomhus av en person. Med samma 
funktioner ger den mindre Snorkelmodellen 
S3215E en arbetshöjd på 6,6 m men kan lyfta 
upp till 272 kg.



SAXLIFTAR MED HYDRAULISK DRIVNING
Snorkels hydrauliska saxliftar är konstruerade för att leverera låga totala ägarkostnader. Packad med funktioner 
som gynnar både ägaren och föraren sätter Snorkels saxliftar en ny standard inom branschen. 

En dubbelt saxpaket och större axeltappar ger ökad styvhet och konstruktionen i stål är robust och hållbar 
under en lång livslängd. Komponenter av hög kvalitet ökar maskinens tillförlitlighet och förstorade axeltappar 
minimerar risken för skador på plats. En fast övre styrenhet minskar risken för stöld eller skador och inkluderar ett 
integrerat eluttag för handverktyg. Dubbla svänggrindar är standardutrustning för enkel åtkomst till plattformen, 
även när du bär verktyg.

Teleskopiska utrullningsbara förlängningsdäck maximerar arbetsområdet och dubbla sidodörrar ger enkel 
åtkomst inifrån och ut till viktiga komponenter, även när utrymmet är begränsat. Snorkels smidiga, proportionella 
styrsystem ger dig exakt kontroll där du behöver det som mest – och djupcykelbatterier säkerställer att din 
Snorkel elektriska saxlift fortsätter att fungera lika länge som du.

S3215E

S3219E

S3220E

S3226E

S4726E

S4732E

S4740E

SA
XLIFTA

R M
ED

 H
YD

R
AULISK D

RIVN
IN

G

S3215E S3219E S3220E S3226E S4726E S4732E S4740E*

Max. arbetshöjd 6,6 m 7,79 m 8,1 m 9,9 m 9,8 m 11,8 m 14,0 m

Plattformskapacitet 272 kg 250 kg 409 kg 250 kg 454 kg 350 kg 250 kg

Nedsänkt höjd 2,02 m 2,11 m 2,17 m 2,3 m 2,3 m 2,39 m 2,56 m

Total längd 1,78 m 1,78 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m

Total bredd 0,81 m 0,81 m 0,81 m 0,81 m 1,19 m 1,19 m 1,19 m

Vikt 1 227 kg 1 614 kg 2 045 kg 2 045 kg 2 250 kg 2 693 kg 3 100 kg

*Preliminära specifikationer – bekräfta vid beställningstillfället.



S2770RT/S3370RT/S3970RT

S2770RT, S3370RT och S3970RT är lätta och 
kompakta och idealiska för utomhusarbeten 
i trånga utrymmen mellan byggnader. Med 
utmärkt markfrigång och peudelaxel kan 
de enkelt ta itu med ojämn terräng och 
är utrustade med stödben för automatisk 
nivellering och ett 1,2 m utrullningsbart 
förlängningsdäck som standard. Alla tre 
modellerna är tillgängliga med en bienergi-
strömkälla som alternativ.

S2770RTE/S3370RTE/S3970RTE

De nya elektriska kompakta saxliftarna 
S2770RTE, S3370RTE och S3970RTE passar 
bra för ojämn terräng och ger nollutsläpp 
utan att kompromissa med prestandan och 
har utmärkt manövrerbarhet. Dessa liftar drivs 
med litiumjonbatterier och avger mindre ljud 
än en dieseldriven saxlift med långa driftscykler 
mellan laddningarna. Med fyrhjulsdrift och 
stödben som standard kan dessa kompakta 
liftar hantera tuffast tänkbara terräng samt 
användas inomhus.

S2255RT/S2755RT

De smala dieseldrivna saxliftarna Snorkel 
S2255RT och S2755RT är speciellt utformade 
att fungera i trånga utrymmen där en lift med 
standardbredd skulle ha svårigheter. Liftarna är 
utformade för att med lätthet hantera ojämn 
terräng och har kraftfull fyrhjulsdrift och en 
svängande bakaxel. Båda modellerna finns med 
alternativ för bioenergikälla och är lätta, vilket 
gör att de kan bogseras på en släpvagn mellan 
jobben.



KOMPAKTA SAXLIFTAR FÖR OJÄMN TERRÄNG 
Snorkel S-RT-serien är en komplett serie kompakta dieseldrivna saxliftar för ojämn terräng. Alla liftar i serien 
levererar utmärkt markfrigäng, lastkapacitet och suverän terrängförmåga – och alla är utrustade med kraftfull 
fyrhjulsdrift för att hantera ojämn terräng.

Snorkels kompakta saxliftar finns också i hybridmodeller för den ultimata flexibiliteten på arbetsplatsen – arbeta 
först på byggnadens utsida och ta sedan samma maskin inomhus för montering. Att byta till batteridrift kan även 
hjälpa dig att uppfylla hårdnande miljölagstiftning och bestämmelser om buller och utsläpp.

De elektriska kompakta saxliftarna S2770RTE, S3370RTE och S3970RTE passar bra för ojämn terräng och ger 
nollutsläpp utan att kompromissa med prestandan och har utmärkt manövrerbarhet och hållbarhet. Dessa liftar 
drivs av långvariga litiumjonbatterier och avger mindre ljud än en dieseldriven saxlift med långa driftscykler 
mellan laddningarna.

S2255RT S2755RT S2770RT S3370RT S3970RT S2770RTE* S3370RTE* S3970RTE*

Max. arbetshöjd 8,5 m 10,1 m 10,1 m 12,0 m 13,8 m 10,1 m 12,0 m 13,8 m

Plattformskapacitet 420 kg 300 kg 580 kg 450 kg 350 kg 580 kg 450 kg 350 kg

Nedsänkt höjd 2,35 m 2,5 m 2,61 m 2,7 m 2,95 m 2,61 m 2,7 m 2,95 m

Total längd 3,3 m 3,3 m 3,4 m 3,4 m 3,4 m 3,4 m 3,4 m 3,4 m

Total bredd 1,45 m 1,45 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Vikt 2 410 kg 2 750 kg 2 886 kg 3 620 kg 3 790 kg 2 800 kg 3 620 kg 3 790 kg
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S3370RT
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*Preliminära specifikationer – bekräfta vid beställningstillfället.



S9031RT-HC/S9043RT-HC

De nya saxliftarna S9031RT-HC och S9043RT-HC 
från Snorkel med ultra-kapacitet är suveräna i 
ojämn terräng och är perfekta för tunga lyft. En 
robust, kraftfull utformning ger lyftkapacitet i 
bästa klass. Med dubbeldrivna förlängningsdäck 
och en extra bred pallgrind som standard är det 
lätt att arbeta på höjd med både verktyg och 
material. 

S9033RT/S9043RT/S9053RT

De nya saxliftarna Snorkel S9033RT, 
S9043RT och S9053RT med stort däck för 
byggjobb i ojämn terräng håller måttet. 
Dessa saxliftar är utrustade med ett rymligt 
utfällbart förlängningsdäck som standard 
och har utmärkt lyftkapacitet. Suverän 
terrängförmåga och kan enkelt hantera tuffa 
arbetsplatsförhållanden med sin kraftfulla 
fyrhjulsdrift, och de valfria dubbeldrivna däcken 
ökar arbetsområdet ytterligare.

S9056RT-HC/S9070RT-HC

De nya saxliftarna Snorkel S9056RT-HC 
och S9070RT-HC med ultrakapacitet är 
suveräna i ojämn terräng och är utformade 
att bära lasten. Dessa modeller är utrustade 
med dubbeldrivna förlängningsdäck och 
hydrauliska stödben med automatisk nivellering 
och erbjuder den största kapaciteten i 
familjen med utmärkta saxliftar för ojämna 
terrängförhållanden, och har en extra bred 
pallgrind för lastning av material.



S9033RT

S9043RT

S9053RT

S9031RT-HC

S9043RT-HC

S9056RT-HC

S9070RT-HC

S9033RT* S9043RT* S9053RT* S9031RT-HC* S9043RT-HC* S9056RT-HC* S9070RT-HC*

Max. arbetshöjd 11,8 m 15,1 m 17,9 m 11,4 m 15,1 m 19,1 m 23,3 m

Plattformskapacitet 1134 kg 680 kg 380 kg 1 814 kg 1 587 kg 1 134 kg 907 kg

Nedsänkt höjd 2,97 m 2,99 m 3,2 m 2,77 m 2,77 m 3,09 m 3,43 m

Total längd 3,68 m 3,68 m 3,68 m 4,87 m 4,87 m 4,87 m 4,87 m

Total bredd 2,28 m 2,28 m 2,28 m 2,28 m 2,28 m 2,28 m 2,28 m

Vikt 5 443 kg 6 350 kg 7 484 kg 6 803 kg 7 711 kg 9 072 kg 11 566 kg
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SAXLIFTAR FÖR OJÄMN TERRÄNG MED HÖG KAPACITET 
Tunga uppgifter är enkla för Snorkels nya linje med saxliftar med stora däck och konstruktion för ojämn terräng. 
En rymlig plattform kan utökas med dubbla förlängningsdäck för att maximera arbetsområdet på Snorkel-
modellerna S9033RT, S9043RT och S9053RT. 

Modellerna S9031RT-HC, S9043RT-HC, S9056RT-HC och S9070RT-HC från Snorkel erbjuder däck med den 
högsta lyftkapaciteten i Snorkels linje med saxliftar för ojämn terräng och erbjuder lyftkapacitet för tunga 
uppgifter som är bäst i klassen. Som standard gör en extra bred pallgrind på 1,9 m det lätt att lasta och bära 
verktyg och material för arbete i höjden. 

Hela linjen har kraftfull fyrhjulsdrift som gör att de funkar utmärkt i ojämn terräng med en hållbar prestanda 
under tuffa arbetsförhållanden, idealisk för bygg- och hyrestillämpningar. 

*Preliminära specifikationer – bekräfta vid beställningstillfället.



SL26RTE/SL30RTE

Litiumjondrivna Snorkel SL26RTE and SL30RTE 
med nollutsläpp levererar tystgående men 
ändå kraftfull prestanda, med imponerande 
fyrhjulsdriftsegenskaper och en lång 
arbetscykel mellan laddningarna. Med 
automatisk självnivellering på lutningar utan 
stödben kan den elektriska snabbnivelleringen 
köras i full höjd och klättrar upp för 
lutningar på upp till 50%. SL26RTE har mer 
kompakta dimensioner och har ett utfällbart 
förlängningsdäck.

SL26RT/SL30RT

SL26RT ger en säker arbetsbelastning på  
680 kg och en arbetshöjd på 10,0 m. 
Plattformen på 1,72 m x 3,66 m kommer med 
ett förlängningsdäck på 0,91 m för ytterligare 
räckvidd. SL30RT ger en arbetshöjd på upp 
till 11,0 m på ett rymligt däck på 1,72 m x 
4,23 m, med en lyftkapacitet på 590 kg. Båda 
modellerna kan köras vid full höjd, även i 
sluttningar, som parkeringsramper, och har 
imponerande fyrhjulsdriftsegenskaper.



SNABBNIVELLERING 
När andra maskiner inte lever upp till standarden kan du lita på Snorkels snabbnivellering (Snorkel Speed Level). 
Plattformen kan automatiskt självnivellera medan den är upptagen i sluttningar på upp till 13° från sida till sida 
och upp till 9° från fram till bak utan stödben. Kombinerat med utmärkt markavstånd, utmärkt lyftkapacitet och 
kraftfull fyrhjulsdrift kan Snorkels snabbnivellering hantera de tuffaste förhållandena på arbetsplatsen. 

De nya elektriska versionerna har litiumjonbatteri för tystgående, långvarig prestanda med utmärkta egenskaper i 
ojämn terräng. Högeffektiva underhållsfria batterier möjliggör högre vridmoment och högre hastigheter och kan 
köras i sluttningar i full höjd, samtidigt som de uppfyller arbetsplatsens krav på nollutsläpp och brusreducering. 

SL26RT SL30RT SL26RTE SL30RTE

Max. arbetshöjd 10,0 m 11,0 m 10,0 m 11,0 m

Plattformskapacitet 680 kg 590 kg 680 kg 590 kg

Nedsänkt höjd 2,6 m 2,6 m 2,6 m 2,6 m

Total längd 3,79 m 4,3 m 3,79 m 4,3 m

Total bredd 2,13 m 2,13 m 2,13 m 2,13 m

Vikt 3 500 kg 3 400 kg 3 500 kg 3 450 kg
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UL25/UL32/UL40

De robusta och kompakta skjutbara 
mastliftarna i UL-serien passerar enkelt genom 
en vanlig dörröppning och erbjuder ett litet 
fotavtryck med stödbenen. Vår teleskopiska 
Girder Lock-mast levererar säkra och stabila 
arbetshöjder på upp till 14,1 m. Hjul som inte 
lämnar märken och ett enkelt lastsystem för 
transport medföljer som standard.

TM12

Denna ursprungliga självgående teleskopiska 
mastlift är fortfarande populär över hela 
världen för sin mångsidighet och hållbarhet. 
Snorkel TM12 kan köras genom vanliga 
dörröppningar och transporteras i  
personhissar – men lyfter ändå två personer 
med verktyg till en säker arbetshöjd på 
5,6 meter. 

TM12E/TM16E

TM12E/TM16E har ett elektriskt drivsystem 
som ger längre arbetscykler än den hydrauliska 
drivversionen och ger förbättrad effektivitet på 
arbetsplatsen. Utan inre svängradie är TM12E/
TM16E idealisk för arbeten i trånga utrymmen 
och kan enkelt köras genom en vanlig 
dörröppning och transporteras i en hiss. Det 
0,5 m stora utrullningsbara förlängningsdäcket 
är standard för ytterligare räckvidd.



MASTLIFTAR
Snorkels mastliftar är konstruerade för entreprenörer och fastighetsunderhållspersonal och är lätta, flyttbara 
arbetsplattformar. Snorkels teleskopiska Girder Lock-mast som används i UL-serien, ger utmärkt stabilitet och 
räckvidd i kombination med utmärkt lyftkapacitet. 

Om man föredrar bekvämligheten med en självgående enhet erbjuder Snorkel TM12 den perfekta teleskopiska 
mastliftlösningen för de flesta användningsområden. Den hydrauliskt drivna TM12 kan köras genom vanliga 
dörröppningar och transporteras i personhissar – men lyfter ändå två personer med verktyg. TM12 erbjuds nu 
även som TM12E och TM16E med elektrisk drivning för ökad effektivitet på arbetsplatsen.

UL25 UL32 UL40 TM12 TM12E TM16E

Max. arbetshöjd 9,6 m 11,7 m 14,1 m 5,6 m 5,65 m 6,87 m

Plattformskapacitet 159 kg 136 kg 136 kg 227 kg 227 kg 227 kg

Nedsänkt höjd 1,99 m 2,51 m 2,9 m 1,62 m 1,7 m 1,98 m

Total längd 1,26 m 1,32 m 1,32 m 1,34 m 1,37 m 1,37 m

Total bredd 0,74 m 0,74 m 0,74 m 0,76 m 0,76 m 0,76 m

Vikt  (AC) 390 kg 435 kg 470 kg - - -

Vikt  (DC) 420 kg 465 kg 500 kg 830 kg 840 kg 1 105 kg

UL25

UL32

UL40

TM12

TM12E

TM16E
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MB20J/MB26J

Den extremt smala MB-serien ger ett 
fantastiskt arbetsområde i mycket trånga 
inre utrymmen. MB-serien är idealisk för 
användning på trånga platser som kräver 
kapacitet för ”upp och över”, och levererar 
360° mastrotation, med extra utsträckning från 
den ledade armen.

A38E

A38E erbjuder klassledande prestanda, 
är lätt men slitstark och pålitlig, med en 
arbetshöjd upp till 13,5 m och med en 
räckvidd i sidled på upp till 6,1 m. Denna 
ledade bomkonstruktionen medger 
arbete ”upp och över” och ger föraren ett 
fantastiskt arbetsområde. Den har nu driven 
plattformsrotation och Snorkel Guard™ som 
standard.

A46JE

Denna tvåhjulsdrivna, batteri-elektriska version 
av A46JRT är en mångsidig bomlift som kan 
arbeta på höjder upp till 16,0 m. Med en 
räckvidd i sidled på 7,35 m och en armlängd 
på 1,5 m är denna självgående bom en mycket 
mångsidig artist. Den rymliga plattformen på 
1,83 m x 1,0 m kan lyfta två personer med 
verktyg och erbjuder driven 160° rotation. 



MB20J

MB26J

A38E

A46JE

MB20J MB26J A38E A46JE

Max. arbetshöjd 8,1 m 9,8 m 13,5 m 16,0 m

Plattformskapacitet 215 kg 215 kg 215 kg 227 kg

Nedsänkt höjd 1,98 m 1,98 m 2,0 m 2,0 m

Total längd 2,41 m 2,8 m 4,1 m 5,6 m

Bredd 0,81 m 1,0 m 1,5 m 1,7 m

Vikt 2 590 kg 2 660 kg 3 880 kg 6 486 kg

ELDRIVNA BOMLIFTAR
Snorkels branschledande A-serie av elektriska ledade bomliftar kombinerar utmärkt manövrerbarhet med ren och 
tyst drift och ger arbetshöjder på upp till 16,0 meter från utsläppsfria batteridrivna maskiner. 

Vår MB-serie av mångsidiga bomliftar är designade för lager- och detaljhandelsmiljöer och är perfekta för 
plockning och för höjdarbete i smala lagergångar men passar lika bra för industriell underhållsanvändning. 

Alla Snorkels elektriska bomliftar med arbetshöjder över 13,0 m är som standard utrustade med det sekundära 
skyddssystemet Snorkel Guard™.
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A46JRT

Denna snabba och kraftfulla fyrhjulsdrivna 
lift för ojämn terräng är ledande i sin klass 
och levererar en arbetshöjd på upp till 16,3 m 
och en räckvidd i sidled på 7,35 m. A46JRT 
är utformad för manövrerbarhet i trånga 
utrymmen och har en inre svängradie på bara 
800 mm – och bommen arbetar utan överhäng. 
Den rymliga plattformen på 1,83 x 1,0 m kan 
lyfta två personer med verktyg och den 1,5 m 
långa armen ger ytterligare flexibilitet.

A62JRT

Snorkel A62JRT erbjuder en snäv inre svängradie tack 
vare sin optimerade tvåhjulsstyrning och frånvaron av 
bakre överhäng. Områden där denna lift imponerar 
särskilt inkluderar en maximal plattformshöjd på 
20,8 m och en räckvidd i sidled på 9,0 m. Den 
har också den största plattformen i sin klass och 
en mycket kompakt längd när den är stuvad för 
transport, nämligen 8,5 m. Den svängande framaxeln 
håller alla fyra däck i kontakt med marken, oavsett 
om bommen är stuvad eller upphöjd.

AB80J/AB85J

AB85J är den största modellen i Snorkels ledade 
bomsortiment, med en arbetshöjd på 27,7 meter 
och en räckvidd i sidled på upp till 18,8 meter. 
Den utmärkta räckvidden ”upp och över” i 
kombination med en roterande arm, ger utmärkt 
manövrerbarhet i luften medan fyrhjulsdrift 
och fyrhjulsstyrning gör den till ett utmärkt 
hjälpmedel på varje arbetsplats. AB80J ger en 
arbetshöjd på 26,4 m och delar alla funktioner 
hos AB85J förutom den roterande armen.



A46JRT

A62JRT

AB80J

AB85J

LEDADE BOMLIFTAR
Snorkels sortiment av ledade bomliftar är byggda för krävande arbeten och kombinerar utmärkt manövrerbarhet 
med kraft och precision. Med många klassledande funktioner levererar dessa liftar arbetshöjder på upp till 
27,7 m och lyftkapacitet för två personer plus verktyg.
 
Snorkels ledade bomliftar ger det ultimata arbetsområdet, inklusive den fantastiska funktionen ”upp och över” 
och ledade armar är standard. Snorkels smidiga, proportionella styrsystem ger dig exakt kontroll där du behöver 
det som mest. Alla Snorkels ledade bomliftar är utformade för ett långt och produktivt arbetsliv och använder 
hydraulik och relästyrning, vilket gör dem otroligt enkla och billiga att underhålla och reparera. 

Alla Snorkels ledade bomliftar är som standard utrustade med det sekundära skyddssystemet Snorkel Guard™.
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A46JRT A62JRT AB80J AB85J

Max. arbetshöjd 16,3 m 20,8 m 26,4 m 27,7 m

Plattformskapacitet 227 kg 227 kg 227 kg 227 kg

Nedsänkt höjd 2,16 m 2,6 m 2,9 m 2,9 m

Nedsänkt längd 5,7 m 8,6 m 9,8 m 12,5 m

Bredd 2,1 m 2,4 m 2,6 m 2,6 m

Vikt 7 540 kg 10 659 kg 16 730 kg 17 500 kg



400S/460SJ

Teleskopbomliften Snorkel 400S levererar en 
arbetshöjd på upp till 14,2 m och en räckvidd 
i sidled på 10,1 m. För ytterligare flexibilitet, 
är 460SJ samma maskin med en extra 2,0 m 
lång arm. 460SJ levererar en arbetshöjd på 
upp till 16,0 m och en räckvidd i sidled på 
12,8 m. 400S och 460SJ är designade för 
byggarbetsplatser och klarar sluttningar på 
upp till 50% tack vare kraftfull fyrhjulsdrift och 
pendel axel som standard.

600S/660SJ

Teleskopbomliften Snorkel 600S ger en 
maximal arbetshöjd på 20,3 m och finns 
också som 660SJ med en 2,0 m lång arm för 
ytterligare flexibilitet. 600S och 660SJ har 
Snorkels innovativa 2,44 m x 0,91 m stora 
plattform med åtkomst från tre håll och 
alla proportionella bomfunktioner, inklusive 
roterande arm och plattform. Den 660SJ kan 
stuvas på bara 8,5 m längd för transport.

600S/660SJ ALL-TERRAIN

Det nya valbara “All Terrain” systemet som 
är tillgängligt på modellerna Snorkel 600S 
och 660SJ är utformade med permanent 
aktiv oscillerande axel, och erbjuder 
en smidig körupplevelse och utmärkt 
backtagningsförmåga från fyra oberoende 
drivband i gummi. Liftarna kan klättra i 
lutningar på upp till 45% och korsa ojämn 
terräng utan att sjunka ner i löst sediment, 
mjuk jord, sand, snö och lera.



400S

460SJ

600S

660SJ

M
ED

ELSTO
R

A
 TELESKO

PBO
M

LIFTA
R 

400S 460SJ 600S 660SJ 600S 
ALL TERRAIN*

660SJ 
ALL TERRAIN*

Max. arbetshöjd 14,2 m 16,0 m 20,3 m 22,1 m 20,6 m 22,4 m

Plattformskapacitet 454 kg** 272 kg 454 kg** 272 kg 454 kg** 272 kg

Nedsänkt höjd 2,38 m 2,38 m 2,52 m 2,52 m 2,64 m 2,64 m

Nedsänkt längd 7,57 m 8,76 m 9,2 m 10,5 m 9,2 m 10,5 m

Bredd 2,31 m 2,31 m 2,46 m 2,46 m 2,46 m 2,46 m

Vikt 7 135 kg 7 829 kg 11 430 kg 12 303 kg 12 097 kg 13 050 kg

MEDELSTORA TELESKOPBOMLIFTAR 
Snorkels medelstora teleskopbomliftar är utformade för tuffa arbetsplatsförhållanden och är byggda för att hålla. 
Kraftfulla dieselmotorer, suverän markfrigång i kombination med motorer med högt vridmoment ger utmärkt 
prestanda i ojämn terräng. Vi konstruerar enkelhet, levererar robusta höjdliftar som är lätta att använda och 
enkla att underhålla eller reparera, med hydraulik och reläkontroller. 

De nya modellerna Snorkel 400S, 460SJ, 600S och 660SJ är designade med ett gemensamt chassi som hjälper 
till att underlättar serviceteknikerns arbete och minimerar reservdelslagren. Alla Snorkels teleskopbomliftar är 
som standard utrustade med det sekundära skyddssystemet Snorkel Guard™.

Ett nytt valbart “All Terrain” drivbandsystem finns tillgängligt på Snorkel-modellerna 600S och 660SJ förbättrar 
prestanda i svår terräng. Det bredare fotavtrycket ger mindre marktryck än hjulenheter, och torvvänliga drivband 
i gummi kan korsa mjuka och känsliga miljöer tack vare ökad dragkraft. 

*Preliminära specifikationer – bekräfta vid beställningstillfället. **Begränsat område



TB80/TB86J

Snorkel TB80 levererar en arbetshöjd på upp 
till 26,4 m och en räckvidd i sidled på 21,7 m. 
Den är konstruerad för byggarbetsplatser och 
har fyrhjulsdrift som standard. För ytterligare 
flexibilitet erbjuder vi TB86J, samma maskin 
med en 2,0 m lång arm, som ger en arbetshöjd 
på 28,2 m och en räckvidd i sidled på 23,9 m.

TB120/TB126J

Snorkel TB120 levererar en arbetshöjd på upp 
till 38,6 m och en räckvidd i sidled på 18,9 m. 
Den är konstruerad för byggarbetsplatser, med 
kraftfull fyrhjulsdrift som standard tillsammans 
med en fast framaxel och utdragbar bakaxel. 
För ytterligare flexibilitet erbjuder vi samma 
maskin med en 2,0 m lång arm, som ger en 
arbetshöjd på 40,4 m och en räckvidd i sidled 
på 19,2 m.



TB80
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TB80 TB86J TB120 TB126J

Max. arbetshöjd 26,4 m 28,2 m 38,6 m 40,4 m

Plattformskapacitet 227 kg 227 kg 227 kg 227 kg

Nedsänkt höjd 2,9 m 2,9 m 3,0 m 3,2 m

Nedsänkt längd 11,8 m 11,5 m 12,9 m 13,6 m

Bredd 2,6 m 2,6 m 2,6 m 2,6 m

Vikt 17 092 kg 18 615 kg 17 917 kg 19 000 kg

STORA TELESKOPBOMLIFTAR
Snorkels teleskopbomliftar är konstruerade för vertikal och horisontal räckvidd, utformade för tuffa 
arbetsplatsförhållanden och tillverkade för att hålla länge. Kraftfulla dieselmotorer, suverän markfrigång i 
kombination med motorer med högt vridmoment ger utmärkt prestanda i ojämn terräng.

Vi konstruerar enkelhet, levererar robusta höjdliftar som är lätta att använda och enkla att underhålla eller 
reparera, med hydraulik och reläkontroller.

Alla Snorkel teleskopbomliftar är som standard utrustade med Snorkel Guard™ sekundära skyddssystem.



Snorkel 2100SJ

VÄRLDENS FÖRSTA 
SJÄLVGÅENDE
TELESKOPBOMLIFT



2100SJ

Den nya Snorkel 2100SJ är Snorkels största 
teleskopbomlift med flera, patenterade 
designfunktioner som gynnar både operatören 
och ägaren och som är nya för branschen. Med 
en branschledande maximal arbetshöjd på 
66,0 m har denna självgående bomlift också en 
imponerande maximal räckvidd på upp till  
30,5 m. 2100SJ är kapabel att lyfta upp till  
454 kg** och har en nedsänkt bredd på endast 
2,5 m och en nedsänkt längd på 14,9 m. 
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2100SJ

STORA TELESKOPBOMLIFTAR 
Den nya Snorkel 2100SJ är världens största självgående 
teleskopbomlift. Denna mega-teleskopbomlift har en 5-sektionsbom 
med en enastående horisontell räckvidd på 30,5 m och en 9,1 m 
klyvarbom som ger utmärkta upp-och-över-egenskaper. 

Robust fyrhjulsdrift och fem styrlägen ger utmärkt prestanda i ojämn 
terräng med en snäv inre vridradie för utmärkt manövrerbarhet runt 
arbetsplatsen. Dess innovativa egenskaper är patentsökta. Statisk 
axelomvandling och smal hjulbas ger stabilitet under jobbet och 
underlättar transporten. Patentsökta sekundära övre kontroller ger 
plattformen en mycket exakt positionering, vilket gör det möjligt för 
operatören att vända sig i färdriktningen, idealiskt när man arbetar 
nära känsliga strukturer eller material, t.ex. glasfasader. 

2100SJ*

Max. arbetshöjd 66,0 m

Plattformskapacitet 454 kg**

Nedsänkt höjd 3,0 m

Nedsänkt längd 14,9 m

Transportbredd 2,5 m

Vikt 36 300 kg

*Preliminära specifikationer – bekräfta vid beställningstillfället. **Begränsat område



TL37J

TL37J är en högpresterande släpvagnsmodell 
som erbjuder utmärkt värde för pengarna. 
Den ledade bommen ger en arbetshöjd på 
12,9 m och upp till 5,6 m räckvidd i sidled. 
En 1,3 m lång arm med 130° arbetsradie 
och driven plattformsrotation ger ytterligare 
manövrerbarhet. Fullständigt proportionella 
aktiva hydraulikreglage gör att TL37J är både 
enkel att använda och lätt att underhålla eller 
underhålla.

TL39

TL39 är en kraftfull men kompakt ledad 
teleskopbomlyft i släpdesign och erbjuder 
en arbetshöjd på 13,5 m med 6,4 m i sidled. 
Denna maskin har en släpvagnslängd på bara 
5,0 m. Hydrauliska stödben är standard med 
möjlighet till automatisk nivellering.

TL49J

Denna ledade teleskopbom i 
släpvagnsutförande med 16,7 m arbetshöjd 
och 130° arm erbjuder ett fantastiskt 
arbetsområde som ger klassledande räckvidd 
i sidled på 8,5 meter. Aktiva hydraulreglage 
och kraftfulla bommar säkerställer att 
TL49J är en robust maskin som är enkel att 
använda, underhålla och reparera. Ett antal 
kraftalternativ finns tillgängliga, inklusive en 
hybridmodell.



TL37J

TL39

TL49J

TL37J TL39 TL49J

Max. arbetshöjd 12,9 m 13,5 m 16,7 m

Plattformskapacitet 215 kg 215 kg 200 kg

Nedsänkt höjd 2,1 m 2,01 m 2,16 m

Bogserlängd 6,4 m 5,0 m 7,1 m

Bogserbredd 1,61 m 1,61 m 1,72 m

Vikt 1 586 kg 1 680 kg 2 389 kg
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BOGSERBARA BOMLIFTAR I TL-SERIEN
Snorkels bogserbara bomliftar är högpresterande, robusta och pålitliga släpvagnsmonterade bomliftar som är 
mycket prisvärda.

Maskinerna är enkla och billiga att underhålla och enkla att använda. De kan bogseras av de flesta personbilar 
och lätta nyttofordon och är maskiner med hög prestanda som ger en god avkastning på investeringen.
 
De flesta av Snorkels bogserbara bomliftar finns i en rad kraftalternativ inklusive bensin-, diesel-, el- och 
hybridmodeller. Som tillval finns, till plattformen, friktionsdrivhjälp och arbetsbelysning på plattformen.



SR626

Snorkel SR626 är en kompakt teleskoplastare 
för ojämn terräng, utformad för att hantera 
de tuffaste arbetsplatserna. Med en bredd 
på endast 1,89 m är denna kompakta 
teleskoplastare idealisk för att arbeta i trånga 
utrymmen. Den kan lyfta upp till 2 600 kg och 
har en maximal lyfthöjd på upp till 5,79 m. 
Snorkel SR626 drivs av en Yanmar-dieselmotor 
har permanent fyrhjulsdrift och en helt sluten 
ergonomisk hytt för maximal förarkomfort.

SR626E

Den nya Snorkel SR626E är den första 
kompakta teleskoplastaren för ojämn terräng 
som drivs med litiumjonbatterier. Denna 
eldrivna teleskoplastare är en nyhet i branschen 
och är baserad på den dieseldrivna Snorkel 
SR626 men med nollutsläpp. SR626E är mycket 
manövrerbar och har permanent fyrhjulsdrift 
för att hantera ojämn terräng. Det kan 
fulladdas över natten med ombordladdaren 
eller laddas upp efter behov. En snabbladdare 
finns som tillval. 



SR626 SR626E**

Max. lyfthöjd 5,79 m 5,79 m

Lyftkapacitet 2 600 kg 2 600 kg

Nedsänkt höjd 1,93 m 1,93 m

Längd till gaffelspets* 4,19 m 4,19 m

Bredd 1,89 m 1,89 m

Vikt 4 700 kg 4 800 kg

*Längd till gaffelspets = längd från vagn till motvikt. **Preliminära specifikationer - bekräfta vid beställningstillfället. 
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KOMPAKTA TELESKOPLASTARE FÖR OJÄMN TERRÄNG 
Snorkels linje med kompakta teleskoplastare för ojämn terräng är mycket mångsidig med utmärkt räckvidd. 
Permanent fyrhjulsdrift och proportionella joystick-kontroller möjliggör enkel manövrering. Serien är gjord för 
multitasking och kan hantera de tuffaste arbetsplatserna och enkelt navigera i trånga utrymmen. 

En litiumjonelektrisk version som är helt ny i branschen och erbjuder lågt brus med nollutsläpp för inomhus- 
och utomhusbruk. Långvariga, underhållsfria litiumjonbatterier ger pålitlig och hållbar prestanda i en kompakt 
utformning. 

SR626

SR626E



SR1065

Den nya teleskoplastaren för ojämn terräng 
Snorkel SR1065 erbjuder robust tillförlitlighet. 
En hög lyftkapacitet maximerar prestanda och 
en kompakt utformning gör den manövrerbar 
på arbetsplatsen. Denna teleskoplastare är 
utrustad med fyrhjulsdrift, servostyrning och 
ett system för ramnivellering som ger kraft och 
precision med stor manövreringskapacitet.

SR1442

Teleskoplastaren Snorkel SR1442 för ojämn 
terräng levererar kraftfull prestanda. Denna 
teleskoplastare är designad för hållbarhet 
och är utrustad med kraftfull fyrhjulsdrift, 
krabbstyrning och stödben som standard. 
SR1442 är grov och robust, idealisk för bygg- 
och hyresapplikationer.

SR1745

Teleskoplastaren Snorkel SR1745 för ojämn 
terräng hanterar lätt tunga laster. Denna 
teleskoplastare är byggd för att prestera och 
har kraftfull fyrhjulsdrift och en 3-sektionsbom 
för längre räckvidd. Stödben och 
nivelleringsfunktioner kommer som standard 
för robust prestanda på varje arbetsplats.



SR1442 SR1745 SR1065

Max. lyfthöjd 13,5 m 16,4 m 9,5 m

Lyftkapacitet 4 200 kg 4 535 kg 6 500 kg

Nedsänkt höjd  2,56 m 2,56 m 2,5 m

Längd till gaffelspets* 6,45 m 6,6 m 6,45 m

Bredd 2,3 m 2,3 m 2,3 m

Vikt 11 150 kg 12 180 kg 11 090 kg

*Längd till gaffelspets = längd från vagn till motvikt.
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TELESKOPLASTARE FÖR OJÄMN TERRÄNG
Snorkels teleskoplastare är robusta, pålitliga, kraftfulla och enkla att använda. Liksom alla Snorkel-liftar är de 
mycket enkla att underhålla och ger en låg total ägandekostnad. 

Med en ergonomiskt utformad, helt sluten hytt, som finns med luftkonditionering, ger Snorkels teleskoplastare 
en intuitiv upplevelse för föraren, med överlägsen sikt runt maskinen. 

Kraftfulla Tier 4 Final-motorer och helautomatisk hydrostatisk drivning säkerställer maximal prestanda på jobbet 
och proportionella joysticksreglage ger den ultimata precisionen.

SR1442

SR1745

SR1065



ML12M/ML16M/ML20M

MLM-modellerna har en smal design och 
ultrakompakt reducerad stativhöjd för att 
enkelt navigera genom dörröppningar 
och trånga utrymmen, utan behov för ett 
bakåtlutningssystem, vilket gör dem idealiska 
för industri- och lagerapplikationer där laster 
flyttas runt i en anläggning.

ML12C/ML18C/ML24C

MLC-modellerna är konstruerade för 
krävande uppgifter och för användning inom 
byggbranschen. ML12C har 3,5 m lyfthöjd med 
upp till 340 kg lastkapacitet medan den största 
modellen, ML24C kan lyfta upp till 295 kg med 
ett 0,36 m stort lastcentrum till en maximal 
lyfthöjd på 7,4 m.
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ML12M

ML16M

ML20M

ML12C

ML18C

ML24C

BYGGLIFTAR OCH SMÅ MATERIALLIFTAR
Snorkels materialliftar erbjuder mångsidighet, hållbarhet och en lastkapacitet som är bäst i klassen. Med 
justerbara lasthjul och snabbt utvikbara stödben är de enkla att transportera och är snabba och enkla att ta  
i bruk. 

Snorkels materialliftar har dubbla handtag som kan skiftas i farten, tvåväxlad vinsch för ökad produktivitet vid 
lyft och är upp till dubbelt så snabba som andra materialliftar på marknaden. Ett kabelskydd och kraftfulla 
hjul som inte lämnar märken är standardutrustning. Liftarna använder kraftfulla aluminiumprofiler och gjutna 
kabellyftblock i metall av konstruktionskvalitet för en lång livslängd och maximal avkastning på investeringen.

MLM-serien är små materialliftar utformade för att enkelt passera genom dörröppningar. MLC-serien är designad 
för att hantera tuffa krav inom byggbranschen.

ML12M ML16M ML20M ML12C ML18C ML24C

Lyfthöjd – gafflar upp 3,8 m 4,9 m 6,0 m 4,0 m 5,6 m 7,4 m

Max. lastkapacitet* 318 kg 295 kg 272 kg 340 kg 318 kg 295 kg

Nedsänkt höjd 1,59 m 1,59 m 1,59 m 2,2 m 2,2 m 2,2 m

Nedsänkt längd 0,84 m 0,88 m 0,91 m 0,85 m 0,85 m 0,85 m

Nedsänkt bredd 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m

Vikt 120 kg 135 kg 151 kg 111 kg 141 kg 162 kg

*0,36 m lastcentrum



ML5I/ML10I/ML15I

ML5I kan lyfta upp till 454 kg till en höjd upp 
till 2,0 m. ML10I når högre och kan lyfta en 
last på upp till 408 kg till en maximal höjd 
på upp till 3,4 meter, och ML15I kan hantera 
material upp till 363 kg till en lyfthöjd på upp 
till 4,8 m. En bredspårig bas finns som tillval för 
att hantera större pallar och kan dras in för att 
passa genom dörröppningar.

ML20I/ML25I

ML20I och ML25I är de största två modellerna 
i MLI-serien och är utrustade med stabilisatorer 
med hjul som inte lämnar märken som 
standard. ML20I kan hantera laster upp till 
340 kg och kan nå upp till 6,2 m, medan 
ML25I kan nå höjder upp till 7,6 m med laster 
på upp till 272 kg. Ett fjäderaktiverat låssystem 
ger snabb och enkel utplacering och förvaring 
av stabilisatorerna.
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ML25IINDUSTRIELLA MATERIALLIFTAR
Med dubbla handtag som kan skiftas i farten, tvåväxlad vinsch som standard, ger Snorkels industriserie av 
materialliftar oöverträffad hållbarhet och tillförlitlighet för all typ av materialhantering.

Med fem modeller, som sträcker sig från 2,0 m till 7,6 m, är Snorkels MLI-serie kraftfulla men ändå kompakta 
för enkel navigering genom smala gångar och i trånga utrymmen. Med klassens bästa lastkapacitet maximeras 
produktiviteten på jobbet, medan kraftfulla aluminiumprofiler och gjutna kabellyftblock i metall säkerställer en 
lång livslängd.

ML5I ML10I ML15I ML20I ML25I

Lyfthöjd – gafflar upp 2,0 m 3,4 m 4,8 m 6,2 m 7,6 m

Max. lastkapacitet* 454 kg 408 kg 363 kg 340 kg 272 kg

Nedsänkt höjd 1,9 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m

Nedsänkt längd 0,85 m 0,85 m 0,85 m 0,8 m 0,8 m

Nedsänkt bredd 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m

Vikt 89 kg 106 kg 122 kg 150 kg 167 kg

*0,36 m lastcentrum





SNORKEL IS AT YOUR FINGERTIPS 24/7
Hitta ett stort utbud av Snorkelresurser tillgängliga online 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Besök  
www.snorkellifts.com för enkel mobil tillgång till försäljning, service och support.

THE PLATFORM™
Få tillgång till ett omfattande bibliotek med Snorkels tekniska publikationer, inklusive interaktiva handböcker och nyhetsbrev 
med The Platform™ – Snorkels nya produktstödsportal. Besök theplatform.snorkellifts.com för att komma igång.

THE TOOLBOX™
Direkt från Snorkels produktexperter är The Toolbox™ det ultimata resurscentret för Snorkelägare och förare. Lär dig hur du 
säkert använder och underhåller din Snorkel-lift från ett omfattande bibliotek med instruktionsguider, felsökningsvideor, 
service och mer. 

…OCH MYCKET, MYCKET MER.
Besök www.snorkellifts.com för att snabbt hitta en auktoriserad Snorkel-återförsäljare, använd utrustningsväljaren för att 
identifiera vilken typ av lift du behöver, titta på produktvideor, begär offert på nätet och mycket, mycket mer.

@snorkellifts Snorkel Snorkel lifts@poweredaccess



Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Foton och diagram i denna 
broschyr är endast till för reklamändamål. Se den tillhörande användarhandboken för 
anvisningar gällande en korrekt användning av utrustningen.
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