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Velkommen til City Lift A/S
Selskabet blev oprindeligt startet i
1964, dengang som træplejefirma
under samme navn som stifteren Henrik Ravn. Efter mange år med træpleje,
træflytning og andre opgaver, begyndte vi at indkøbe lifte til beskæring af
trækroner. Det blev en stor succes, da
lifte dengang ikke var særlig brugt i
Danmark.
Efter en hel del år med træpleje og
udlejning, besluttede vi i 1999 at give
udlejningen sit eget navn og CVR nr.
Herefter hed udlejningen CITY LIFT A/S.
Selvom vi nu har en del år på bagen,
og nok er et af Danmarks ældste udlejningsfirmaer, har vi altid forsøgt at
holde os helt opdaterede med teknologien på vores marked. Vi var blandt de

første til at indføre elektriske lifte, og i
dag har vi nået over 80 % i udskiftning
af flåden.
Udover dette indgik vi en aftale
med HYDRIVE i 2021, der leverer en
brint-rensemaskine der sænker røggasudledningen med op til 80 % og
udledning af NOx partikler med op til
50 % på de eksisterende maskiner, der
endnu ikke kan leveres på batteri.
Drømmen er helt klart at blive 100
% fri for fossile brændstoffer i vores
branche. Vi har dog ikke teknologien til
de store lastbiler og særlige maskiner
endnu, men det ser lyst ud i fremtiden,
da fabrikkerne der producerer disse
også har set lyset i at omstille til batteridrift.

City Lift A/S

Udlejning

Salg/service/res.dele

Sengeløsevej 9
Tlf. 43 71 42 05
Mail:
2630 Taastrup
Fax 43 71 42 01 Udlejning:
		Service:
		Reservedele:
		Faktura:
		Finans
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leje@citylift.dk
service@citylift.dk
parts@citylift.dk
faktura@citylift.dk
trp@citylift.dk
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Generelle Informationer
(Se iøvrigt ”Almindelige lejebestemmelser” side 31)
Terræn:
• Bæredygtigt terræn i form af komprimeret fast underlag, er påkrævet hvor f. eks. lastbiler kan køre.
• Jernplader ved bløde jordforhold er påkrævet og kan
fremskaffes efter aftale.
• Underlag ved kørsel med el-drevne sax lifte skal være
plant, jævnt og fast.
Afspærringer og tilladelser:
• Afspærringer af veje o.l. må kun gennemføres med
behørig tilladelse fra de respektive kommuners tekniske afdelinger.
• Eventuel tilladelse til kørsel på offentlige græsplæner,
i baggårde o.lign., skal indhentes af kunden.
Hjul og batterier:
• Hjulene på mobillifte u/støtteben er normalt
skumfyldte og er derfor punkteringsfri.
• Elektriske lifte skal genoplades hver aften.
Vejrlig:
• Vejrlig på liftleje kan ydes i særdeles dårligt vejr.
Dette skal meddeles City Lift A/S før kl. 08.00. Vejrlig
må KUN udgøre 20% af lejeperiode.
Weekend og aftenvagter:
• Weekend-og aftenvagter på tlf. 70 27 42 05 er til
rådighed når dette er aftalt ved starten af lejemålet.
• Der påføres kr. 2500 ved brug af vores vagtnummer.
Også selv om fejl skyldes maskinen.
Lejedag:
• En lejedag er 7 timer fordelt på hverdage mellem
07.00 og 16.00. Alle andre timer før og efter kan
beregnes som en ekstra lejedag med mindre andet er
aftalt FØR lejestart.
• Brug af materiellet udenfor normal lejedag og/eller
weekend skal aftales.
• Normal arbejdstid hos City Lift A/S er mandag til torsdag kl. 07.00-16.00. fredag kl. 0700-15.00.
Anskaffelse af genindlejet materiel:
• Materiel som ikke forefindes i vor katalog kan
fremskaffes
• Genindlejet materiel kan afvige fra de tekniske data
angivet i katalog.
• Ved genindlejet matriel gælder udlejers forsikringsbetingelser-selvrisiko
Overtid:
• Overtidstillæg påregnes ved leje af lifte med fører,
udenfor normale arbejdstider.
• Ved lejemål over 1 dag for lifte m/fører: indhent
tilbud.
Selvrisikoforsikring:
• Der kan tegnes en tillægs-forsikring mod selvrisikoen
for kr. 350 pr. enkelt skade. Se iøvrigt under pkt. 10
”Almindelige lejebestemmelser”, side 31.
Service værksted:
• Fri service opkald indenfor normal arbejdstid eller
aftenvagt når dette er aftalt.
• Service og vedligehold efter regning samt årseftersyn udføres. Timepris indenfor normal arbejdstid
udgør p.t. kr. 650.

www.citylift.dk
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Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Trailerlifte
12 meter

15 meter

Lifte

12 mtr. (001)

Model

Denka Junior

Dino

12,00 mtr.

15,00 mtr.

Bundkurv højde

10,00 mtr.

13,20 mtr.

Max. vægt i kurv

1 pers. - 120 kg

215 kg

1 pers. 0,6 x 0.9 mtr.

0,90 x 1,40 mtr.

Arbejdshøjde

Kurvstørrelse (L x B)
Drejebar kurv
Max. udlæg fra center
Støttebensbredde
Transportbredde

15 mtr. (002)

Nej

Ja

6,50 mtr.

9,00 mtr. / 80 kg i kurv

3,65 mtr.

3,80 mtr.

1,40 mtr. (0,80 mtr.)

1,85 mtr.

Transporthøjde

2,10 mtr.

2,18 mtr.

Transportlængde

5,70 mtr.

6,35 mtr.

Totalvægt

985 kg

1650 kg

Drivkraft

230 V

230 V / benzin

Ja
Let model

Ja

Selvkørende
Specielt for denne model

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

www.citylift.dk
31.10.2022 10.43

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

18 meter

Trailerlifte
21 meter

Lifte
Model

18 mtr. (003)

21 mtr. (004)

Dino

Dino 210 XT

Arbejdshøjde

18,00 mtr.

21,00 mtr.

Bundkurv højde

16,00 mtr.

19,00 mtr.

Max. vægt i kurv

215 kg

215 kg

0,65 x 1,25 mtr.

0,70 x 1,30 mtr.

Kurvstørrelse (L x B)
Drejebar kurv

Ja

ja

10,50 mtr. / 80 kg i kurv

11,70 mtr./80 kg i kurv

Støttebensbredde

4,20 mtr.

4,30 mtr.

Transportbredde

1,80 mtr.

1,93 mtr.

Transporthøjde

2,10 mtr.

2,29 mtr.

Transportlængde

7,35 mtr.

7,80 mtr.

1750 kg

2440 kg

230 V / benzin

230 V / benzin

Ja

ja

Max. udlæg fra center

Totalvægt
Drivkraft
Selvkørende

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport

www.citylift.dk
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

Telefon 43 71 42 05
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Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Speciallifte på bælter
15 meter

19,6 meter

20 meter

TRACKED AERIAL
PLATFORMS

Rotation 360°

TRACKED AERIAL
PLATFORMS

MAX LOADING
CAPACITY
200 KG
(2 persons
80x2=160 kg
+ toolbox 40 kg )

Rotation 360°
Rotation 360°

MAX LOADING
CAPACITY 120 KG
(1 person 80 kg
+
toolbox 40 kg)

MAX LOADING
CAPACITY
200 KG
(2 persons
80x2=160 kg
+ toolbox 40 kg )

Rotation 360°

MAX LOADING
CAPACITY 120 KG
(1 person 80 kg
+
toolbox 40 kg)

Ed. 04_2013

CHANGES ALLOWED WITHOUT NOTICE

Lifte

17

15 mtr. (005)

19,6 mtr. (006)

20 mtr. (007)

Model

X15J PLUS

Arbejdshøjde

15,30 mtr.

Bundkurv højde

13,30 mtr.

17,06 mtr. (200 kg)

Max. vægt i kurv

230 kg

120 kg / 200 kg

230 kg

0,69 x 1,34 mtr.

0,70 x 1,33 mtr.

0,69 x 1,34 mtr.

Ed. 04_2013

Kurvstørrelse (L x B)
Drejebar kurv

Hinowa
19,65 mtr.

CHANGES ALLOWED WITHOUT NOTICE

X20J PLUS
17

20,00 mtr.
18,00 mtr.

Ja

Ja

Ja

Max. udlæg fra center

6,60 mtr.

6,10 mtr. (120kg) / 5,20 mtr. (200kg)

9,70 mtr

Støttebensbredde

2,95 mtr.

3,50 mtr.

3,50 mtr.

Transportbredde

0,75 mtr.

1,10 mtr. (0,79 mtr.)

0,80 mtr.

Transporthøjde

2,00 mtr.

1,98 mtr.

2,00 mtr.

4,02 mtr. (3,40mtr.)

4,50 mtr.

5,00 mtr. / 4,40 mtr.

Totalvægt

Transportlængde

1910 kg

2098 kg

2840 kg

Drivkraft

Benzin

230 V / diesel*

230V Diesel

Selvkørende
Ja, Mark. fri Bælter
Specielt for denne model
Smal
Nogle af typerne kan monteres med enkelt-mand kurv

Ja, Mark. fri Bælter
Meget smal i transport stilling

Ja, Mark. fri Bælter

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
Ind/udkørsel af lifte i gård og lign. foretages på regning. Skader ved ind- og udkørsel dækkes ikke.
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

www.citylift.dk
31.10.2022 10.43

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

23 meter

Speciallifte på bælter

26 meter

Bæltelifte
Model

33 meter

23 mtr. (008)

26 mtr. (009)

33 mtr. (010)

Hinowa 23 Light

JGL / Hinowa

Hinowa Lightlift

Arbejdshøjde

23,00 mtr. v/120 kg

25,70 mtr.

33,17 mtr.

Bundkurv højde

21,00 mtr. v/120 kg

23,70 mtr.

33,60 mtr.

Max. vægt i kurv

120/200 kg

230 kg

230 kg

1,30 mtr. x 0,70 mtr.

1,35 mtr. x 1,10 mtr.

mtr. x mtr.

Kurvstørrelse (L x B)
Drejebar kurv

Ja

Ja

Ja

10,00 mtr. / 12,00 mtr.

13,75 mtr. / 230 kg i kurv

16,50 mtr. / 230 kg i kurv

Støttebensbredde

2,85 mtr. / 4,70 mtr.

4,10 mtr. / 5,50 mtr.

3,30 mtr. / 4,60 mtr.

Transportbredde

0,99 mtr. / 1,30 mtr.

0,99 / 1,35 mtr.

1,20 / 1,70 mtr.

Transporthøjde

1,99 mtr.

1,98 mtr.

2,77 mtr.

Transportlængde

6,00 mtr.

6,34 mtr.

6,50 mtr.

3100 kg

4384 kg

7700 kg

Max. udlæg fra center

Totalvægt
Drivkraft

240V/16A - Benzin

230 V / diesel

230 V / diesel

Selvkørende
Specielt for denne model

Ja, Mark. fri Bælter

Ja, Mark. fri Bælter
Kan også fås på batteri

Ja, Mark. fri Bælter
Kan også fås på batteri

Transp. længde/bredde

Nogle af typerne kan monteres med enkelt-mand kurv

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
Ind/udkørsel af lifte i gård og lign. foretages på regning. Skader ved ind- og udkørsel dækkes ikke.

www.citylift.dk
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

Telefon 43 71 42 05
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Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Centerlifte
10.8 meter søjlelift (U/ben)

12 meter

12 meter søjlelift

Centerlifte

10,8 mtr. (011)

11,8 mtr. (012)

Model

Bocker PHC1100

Bocker PHC1200

Arbejdshøjde

10,80 mtr.

12,00 mtr.

Bundplatform

8,80 mtr.

10,00 mtr.

Max. vægt i kurv

140 kg

125 kg

Platformsbredde

0,89 mtr.

0,77 mtr.

Platformslængde

1,67 mtr.

0,77 mtr.

Udskud platform

0 mtr.

0 mtr.

Transportbredde

0,89 mtr.

0,77 mtr.

Transporthøjde

1,98 mtr.

1,98 mtr.

Transportlængde

1,67 mtr.

1,44 mtr.

Totalvægt

825 kg

345 kg

Drivkraft

Batteri2)

Batteri2)

Glatte

Glatte

Ingen støtteben

Støttebensbredde 2,20x3,10

Hjultype
Specielt for denne model

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
Bemærk: 2)Disse modeller skal oplades hver aften ved 230 V.
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

www.citylift.dk
31.10.2022 10.43

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Alle priser er excl. moms (moms angivet i parantes). Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede
Scissor Lifts
Indoor use

y Up 5

d equipment

Søjle- og saxlifte (el)

Søjle- og saxlifte (el)

Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.
maskiner. Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

SaxliftSaxlift
5,2 meter
5,2 meter (A)

ency lowering device
r with automatic switch-off
ert
-off
ith cut out and alarm
ith audible/visual motion cut out and alarm
or protection
res
g valve
surface
ess gate with spring-lock

Søjlelift
5,7 meter
Søjlelift
5,7 meter (B)

ROUND
PUSH-ASION
VER

K
BEMÆR
VÆGT

fits

r castors with non-marking tyres suitable for soft ground

en through standard doorways and carried in passenger

port thanks to fork lift, lifting points and several slinging

EASY UP 5

battery capacity provides long endurance

4,30 m

5,20 m

able emergency lowering device with pull-up handle

ometer with cut out and audible alarm when exceeding
tilt angle (no stabilisers required)

ger can be switched on for long periods, ensuring 100%
ge

Easy 4

Easy 5

Søjlelift
6,8 meter
Saxlift
6,4 meter (C)

mponent parts are
ssible for servicing.

Winching eye for easy transport.

Auto braking on castors.

Søjlelift
8,0 meter
Søjlelift
6,8 meter (D)

Removable control allows for easy and safe
movement. Equipped with key switch and
emergency stop button.

ing 1 person)
power pack)

y

udinal tilt angle

mm
mm
mm
mm
mm
566
kg
kW
V/Ah
V
l
s
degrees
kg

425

sors

626

1100

1250

EASY UP 5
3
3200
5200
60
1790
690
200
1.6
12/105
230
2
17/17
1.3/2.5
390

1390

760

1395

Søjle-Søjleog saxlifte
og saxlifte

5,2 mtr. (013)
5,2 mtr. (A)

5,7 mtr. (014)
5,7 mtr. (B) 6,8 mtr. (015)
6,4 mtr. (C) 8,0 mtr. (016)
6,8 mtr. (D)

Model Model

Easy UpEasy
5 Up 5

SkyjackSkyjack
SJ12 SJ12

Skyjack SJ16Skyjack

GR-20
Skyjack SJ16

Arbejdshøjde
Arbejdshøjde

5,20 mtr.
5,20 mtr.

5,70 mtr.
5,70 mtr.

6,80 mtr.
6,40 mtr.

7,9 mtr.
6,80 mtr.

Bundplatform
Bundplatform

3,20 mtr.
3,20 mtr.

3,70 mtr.
3,70 mtr.

4,80 mtr.
4,60 mtr.

5,9 mtr.
4,80 mtr.

Max. vægt
i kurv
Max.
vægt i kurv

200 kg 200 kg

227 kg 227 kg

227 kg 227 kg

159 kg 227 kg

Platformsbredde
Platformsbredde

0,62 mtr.
0,62 mtr.

0,76 mtr.
0,76 mtr.

0,76 mtr.
0,68 mtr.

89,9 mtr.
0,76 mtr.

Platformslængde
Platformslængde

1,25 mtr.
1,25 mtr.

1)
0,79 mtr.
0,79
mtr.1)

1)
0,79 mtr.1,63
mtr.

74,9 mtr.
0,79 mtr.1)

UdskudUdskud
platformplatform

Ingen Ingen

0,40 mtr.
0,40 mtr.

0,90 mtr.
0,40 mtr.

0,40 mtr.
0,55 mtr.

Transportbredde
Transportbredde

0,76 mtr.
0,76 mtr.

0,76 mtr.
0,76 mtr.

0,80 mtr.
0,76 mtr.

0,76 mtr.
0,80 mtr.

Transporthøjde
Transporthøjde

1,81 mtr.1,81 mtr.

1,76 mtr.
1,76 mtr.

1,90 mtr.
1,76 mtr.

1,76 mtr.
1,98 mtr.

Transportlængde
Transportlængde

1,39 mtr.
1,39 mtr.

1,40 mtr.
1,40 mtr.

1,65 mtr.
1,40 mtr.

1,40 mtr.
1,35 mtr.

Totalvægt
Totalvægt

500 kg 500 kg

780 kg 780 kg

966 kg1075 kg

1112 kg 966 kg

DrivkraftDrivkraft

Batteri Batteri BatteriBatteri
(ca 5 t.)(ca 5 t.) Batteri (ca 5 t.)Batteri2)

Batteri
Batteri(ca 5 t.)

HjultypeHjultype

Glatte, Glatte,
mark. frimark. fri Glatte, Glatte,
mark. frimark. fri Glatte, Glatte,
mark. frimark. fri Glatte, Glatte,
mark. frimark. fri

Dagspris

750 ( 188) kr.

750 ( 188) kr.

Forsikring og miljøafgift,
9,0%www.citylift.dk
pr. dag
59 (priser
15) kr.på leje – forsikringer
63 ( 16) kr. og transport
68 ( 17) kr.
Se venligst
for

650 (163) kr.

68 ( 17) kr.

Transportpris, tur/retur St.kbh.

1400 (350) kr.

700 ( 175) kr.
1400 (350) kr.

1400 (350) kr.

1400 (350) kr.

Bemærk:
Bemærk:
Søjlelifte
kan ikkekan
køre
nårkøre
plaform
udskudt.
Søjlelifte
ikke
når er
plaform
er udskudt.
1)
2)
1)
2)
Med søjlemasten
bliver liften
total
1,40
m lang.
Disse
skal oplades
aftenhver
ved 230
Med søjlemasten
bliver
liften
total
1,40 m
lang.modeller
Disse modeller
skalhver
oplades
aftenV.ved 230 V.
Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader
kræves
Allekan
Saxlifte
med en bredde under 1 meter,
www.citylift.dk
42 05 9
10 Telefon 43 tilladelse
71 42
OBS!& afspærring
samt 05
ofte afspærring. Tilladelsen
kan City Lift
må kun benyttes
indendørs påTelefon
fast underlag. 43 71www.citylift.dk
fremskaffe imod betaling efter aftale.
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Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Saxlifte (el)
Saxlift 5,9 meter

Saxlift 8,1 meter

Saxlift 7,6 meter

Saxlift 9,9 meter

Saxlift 7,9 meter

Saxlifte

5,9 mtr. (017)

Model

7,6 mtr. (018)

7,9 mtr. (019)

8,1 mtr. (020)

9,9 mtr. (021)

Genie GS1330m

Skyjack

Genie GS1930

Skyjack

Skyjack Extra smal

Arbejdshøjde

5,9 mtr.

7,60 mtr.

7,85 mtr.

8,10 mtr.

9,90 mtr.

Bundplatform

3,9 mtr.

5,60 mtr.

5,85 mtr.

6,10 mtr.

7,90 mtr.

Max. vægt i kurv

227 kg

227 kg

227 kg

360 kg

226 kg

Platformsbredde

0,67 mtr.

0,68 mtr.

0,76 mtr.

0,80 mtr.

0,84 mtr.

Platformslængde

1,26 / 1,72 mtr.

1,63 mtr.

1,66 mtr.

2,26 mtr.

2,33 mtr.

Udskud platform

0,46 mtr.

0,90 mtr.

2,55 mtr.

0,90 (1,80) mtr.

0,90 mtr.6)

Transportbredde

0,78 mtr.

0,80 mtr.

1,32 mtr.

0,80 mtr.

0,84 mtr.

Transporthøjde

2,02 mtr.

2,0 mtr.

Transportlængde

1,41 mtr.

1,65 mtr.

Totalvægt

885 kg

Drivkraft

Batteri

Hjultype

Glatte, mark. fri

3)

2,30 mtr.4)

1,83 mtr.

2,30 mtr.

2,32 mtr.

1200 kg

1456 kg

1850 kg

1900 kg7)

Batteri

Batteri

2)

Batteri

Batteri2)

Glatte, mark. fri

Glatte, mark. fri

3)

2)

Glatte, mark. fri

1,83 mtr.

2,05 mtr.

3)

2)

Glatte, mark. fri

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
Bemærk:
2)
Disse modeller skal oplades hver aften ved 230 V.
3)
Højden på modeller med nedfældelig gelænder reduceres med 35 cm.
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

www.citylift.dk
31.10.2022 10.43

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Saxlifte (el)

10-12 meter

NYHED
– MED N
BE
STØTTE
Saxlifte
Model

9,9 mtr. (022)

11,7 mtr. (023)

11,9 mtr. (024)

Skyjack

Genie GS-3232

Skyjack Extra smal

Arbejdshøjde

9,90 mtr.

11,75 mtr.

11,80 mtr.

Bundplatform

7,90 mtr.

9,75 mtr.

9,50 mtr.

Max. vægt i kurv

380 kg

227 kg

380 kg

Platformsbredde

1,20 mtr.

0,81 mtr.

1,20 mtr.

Platformslængde

2,26 mtr.

2,26 mtr.

2,26 mtr.

Udskud platform

0,90 mtr. (1,50)6)

0,91 mtr.

0,90 mtr. (1,20)6)

Transportbredde

1,17 mtr.

0,81 mtr.

1,22 mtr.

4)

2,43 mtr.

2,37 mtr.4)

Transportlængde

2,30 mtr.

2,43 mtr.

2,30 mtr.

Totalvægt

2350 kg

7)

2352 kg

2440 kg7)

Drivkraft

Batteri

2)

Batteri

Batteri2)

Glatte, mark. fri

Glatte, mark. fri

Glatte, mark. fri

Transporthøjde

2,26 mtr.

Hjultype

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
Bemærk:
2)
Disse modeller skal oplades hver aften ved 230 V. 4)Højden reduceres med 30/50 cm med nedfældet gelænder.
5)
Med støtteben. 6)Udskud kan variere afhængig af model. 7)Vægten kan variere +/-150 kg afhængig af udstyr.

www.citylift.dk
City Lift lejekatalog 2023.indd 11

Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

Telefon 43 71 42 05
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31.10.2022 10.43

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Saxlifte (el)
12 meter

14 meter

Saxlifte

16 meter

12 mtr. (025)

Model

14,0 mtr. (026)

16,0 mtr. (027)

Skyjack

Skyjack

Genie GS-4655

Arbejdshøjde

11,58 mtr.

13,80 mtr.

15,95 mtr. indendørs

Bundplatform

9,75 mtr.

12,00 mtr.

13,90 mtr.

Max. vægt i kurv

454 kg

227 kg

350 kg

Platformsbredde

1,42 mtr.

1,06 mtr.

1,35 mtr.

Platformslængde

2,44 mtr.

2,19 mtr.

2,88 mtr.

Udskud platform

0,90 mtr.

0,90 mtr.

0,90 mtr.

Transportbredde

1,76 mtr.

1,19 mtr.

1,40 mtr.

Transporthøjde

2,51 mtr.

2,48 (2,21) mtr.

2,74 mtr.

Transportlængde

2,72 mtr.

2,40 mtr.

3,14 mtr.
3700 kg

Totalvægt

3577 kg

3400 kg

Drivkraft

Batteri

Batteri

Batteri

Hjultype

Glatte, mark. fri

Glatte, mark. fri

Solid non-marking

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

www.citylift.dk
31.10.2022 10.43

Alle priser er excl. moms (moms angivet i parantes). Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede

Vi tager forbehold
for trykfejl samt
udlejede maskiner.
Saxlifte
(diesel
4x4)
maskiner. Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.
Saxlifte (diesel 4x4)
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

10-12
10-12 meter
meter

Saxlifte

10 mtr. (028)

Saxlifte
Model

10 mtr. (A)

12 mtr. (B)

Skyjack LET 9,90 mtr.
9,90 mtr. 7,90 mtr.

Skyjack LET

Skyjack LET

Model
Arbejdshøjde
Arbejdshøjde
Bundplatform

12 mtr. (029)

12 mtr. (C)

Skyjack LET

11,60 mtr. Skyjack

11,60 mtr.

9,80 mtr.12,70 mtr.

567 kg

9,80 mtr.

454 kg10,70 mtr.

Platformsbredde
Max.
vægt i kurv

567 kg 1,42 mtr.

454 kg

Platformslængde
Platformsbredde

1,42 mtr. 2,49 mtr.

1,42 mtr.

Platformsudskud
Platformslængde

2,49 mtr.

1,50 mtr.

2,49 mtr.

Transportbredde
Platformsudskud

1,50 mtr. 1,73 mtr.

1,50 mtr.

Transportbredde

1,73 mtr.

1,73 mtr.

Bundplatform
Max. vægt i kurv

7,90 mtr.

Transporthøjde gelænder oppe/nede
Transportlængde

Transporthøjde gelænder oppe/nede
Totalvægt

2,37 mtr./1,61 mtr.

2,37 mtr./1,61 mtr.

Transportlængde

2,72 mtr.

Drivkraft

Totalvægt

2903 kg

Hjultræk

Drivkraft
Hjultype

Diesel

2,72 mtr.
2903 kg
Diesel
4 wd
Terræn

2,51 mtr./1,75 mtr.
2,72 mtr.
3475 kg
Diesel

1,42 mtr.

454 kg

2,49 mtr. 1,62 mtr.
1,50 mtr. 2,96 mtr.
1,73 mtr. 1,40 mtr.
2,51 mtr./1,75 mtr.
2,72 mtr.

1,82 mtr.

2,80 mtr. (2,50 mtr.)
3475 kg

Diesel
4 wd
Terræn

3,20 mtr.
3650 kg
Diesel

Hjultræk

4 wd

4 wd

4 wd

Hjultype

Terræn

Terræn

Terræn

1500 (375) kr.

1650 (413) kr.

1650 (413) kr.

135 ( 34) kr.

149 ( 37) kr.

149 ( 37) kr.

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport

Dagspris
Bemærk: Liften
skal stå på9,0%
fast og
underlag.
Forsikring
og miljøafgift,
pr.bæredygtigt
dag

www.citylift.dk

Transportpris, tur/retur St.kbh.

Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens
gaderkr.
kan kræves
1500 (375)
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

Bemærk: Liften skal stå på fast og bæredygtigt underlag.

City Lift lejekatalog 2023.indd 13

1500 (375) kr.
Telefon
43 71 42 05 150013(375) kr.

31.10.2022 10.43

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Saxlifte (diesel 4x4)
14 meter

17 meter

Saxlifte

18 meter

14 mtr. (030)

Model

17 mtr. (031)

18 mtr. (032)

Skyjack

Skyjack

GS-5390 RT

Arbejdshøjde

14,40 mtr.

17,20 mtr.

17,95 mtr.

Bundplatform

15,95 mtr.

12,40 mtr.

15,20 mtr.

Max. vægt i kurv

681 kg

681 kg

680 kg

Platformsbredde

1,80 mtr.

1,95 mtr.

1,83 mtr.

Platformslængde

3,30 til 5,70 mtr.

4,50 til 7,50 mtr.

3,98 til 7,38 mtr.

Platformsudskud

2,00 x 1,20 mtr.

2,00 x 1,50 mtr.

1,52 x 1,22 mtr.

Transportbredde
Transporthøjde

2,24 mtr.

2,40 mtr.

2,29 mtr.

2,90 mtr. (2,10 mtr.)

(2,30 mtr.)

3,15 mtr. (2,47 mtr.)

3,83 mtr.

4,57 mtr.

4,88 mtr.

5500 kg

7115 kg

7639 kg

Diesel

Diesel

Diesel

Transportlængde
Totalvægt
Drivkraft
Hjultræk

4 wd

4 wd

4 wd

Hjultype

Terræn

Terræn

Terræn

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport

Bemærk: Liften skal stå på fast og bæredygtigt underlag.
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

www.citylift.dk
31.10.2022 10.43

Mobillifte
(el) HYBRID
Mobillifte

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

12 meter hybrid

17,2
17,2 meter
meter hybrid

15,6 meter hybrid

0 0 1 1 2 2 3 3 44 55 66

77

8

Alle priser

21 mete

10 11
11
99 10
18
18
17
17
16
16
15
15
14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

67
56
45
34
23
12
01 Meter

0 Meter

Mobillifte

12 mtr. (033)

Model

Nifty Combi

15,6 mtr. (034)

Mobillifte
Nifty Smal
combi

17,2 mtr. (035)
Nifty Smal combi

Arbejdshøjde

12,20 mtr.

15,60
Modelmtr.

17,20 mtr.

Bundkurv højde

10,20 mtr.

13,60
mtr.
Arbejdshøjde

15,20 mtr.

Max. vægt i kurv

200 kg

Kurvstørrelse (L x B)

1,10 x 0,65 mtr.

Drejebar kurv

nej

Max. udlæg fra center

6,00 mtr. / 200 kg i kurv

Transportbredde

1,55 mtr.

Transporthøjde

1,90 mtr.

Transportlængde

4,10 mtr.

Totalvægt

225 kg højde
Bundkurv

Drejebar kurv
1,50 mtr.

1,50 mtr.

2,10 mtr.

2,10 mtr.

6,00 mtr.

6,50 mtr.

Max. udlæg fra center
Transportbredde
Transporthøjde
6400 kg

7200 kg

Batteri/diesel

Batteri/diesel

Terræn

Glatte,Drivkraft
mark. fri

Glatte, mark. fri

Ingen

Hjultræk
ingen

ingen

Batteri/diesel

Hjultræk

2 wd

Hjultype
Halesving

225 kg

1,50 xMax.
0,70 mtr.
1,50 x 0,70 mtr.
vægt i kurv
ja
ja
Kurvstørrelse
(L x B)
9,60 mtr. / 225 kg i kurv
9,90 mtr. / 225 kg i kurv

3200 kg

Drivkraft

Ni

Transportlængde

Totalvægt
2 wd

1
9,90 mtr.

2 wd

Hjultype

G

Halesving
Specielt for denne model

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
Dagspris

Forsikring og miljøafgift, 9,0% pr. dag

www.citylift.dk
City Lift lejekatalog 2023.indd 15

Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

Telefon 43 71 42 05

Transportpris, tur/retur St.kbh.
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Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Mobillifte HYBRID
17 meter hybrid

21 meter hybrid

0

1

2

3

4

5

6

28 meter hybrid

7

8

9 10 11 12 13

20.80m
68ft 6in

0

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

27

20

26

19

25
24

18

23

17

22

16

21

15

20
19

14

18

13

17

12

16
15

11

14

10

13
12

9

11

8

10

7

9

6

8
7

5

6

4

12.50m
41ft

Mobillifte

29
28

21

5

3

4

2

3
2

1

1

0m

0m

17 mtr. (036)

21 mtr. (037)

28 mtr. (038)

Nifty

Nifty HR21 Hybrid

28m Nifty LET

Arbejdshøjde

17,20 mtr.

20,80 mtr.

28,00 mtr.

Bundkurv højde

15,20 mtr.

18,80 mtr.

26,00 mtr.

Model

Max. vægt i kurv
Kurvstørrelse (L x B)
Drejebar kurv
Max. udlæg fra center
Transportbredde

225 kg

225 kg

280 kg

1,80 x 0,70 mtr.

1,80 x 0,85 mtr.

2,40 x 0,90 mtr.

ja, 100°

ja

Ja

9,60 mtr. / 225 kg i kurv

12,50 mtr.

19,00 mtr.

2,00 mtr.

2,27 mtr.

2,49 mtr.

Transporthøjde

2,10 mtr.

2,15 mtr.

2,75 mtr.

Transportlængde

6,00 mtr.

6,65 mtr. (5,30 mtr.)

9,30 mtr. (7,3 mtr.)

6140 kg

6400 kg

14.700 kg

Drivkraft

Diesel

Batteri/diesel

Batteri/diesel

Hjultræk

4 wd

4 wd

Selvkørende

Hjultype

Terræn

Terræn, hvide markeringsfri

Mark. fri

Ingen

ingen

Totalvægt

Halesving

0,4 mtr.

Specielt for denne model

Vægt og udlæg

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

www.citylift.dk
31.10.2022 10.43

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

12 meter

Mobillifte (diesel 4x4)
15,8 meter

Mobillifte
Model

12 mtr. (039)

15,8 mtr. (040)

NIFTY HR12 4x4

Genie Z-45XC

Arbejdshøjde

12,20 mtr.

15,86 mtr.

Bundkurv højde

10,20 mtr.

13,86 mtr.

Max. vægt i kurv
Kurvstørrelse (L x B)
Drejbar kurv
Max. udlæg fra center
Transportbredde

200 kg

300 / 454 kg

1,10 x 0,65 mtr.

1,83 x 0,76 mtr.

Nej

Ja

6,10 mtr. / 200 kg i kurv

7,55 mtr.

1,60 mtr.

2,29 mtr.

Transporthøjde

1,95 mtr.

2,25 mtr.

Transportlængde

4,10 mtr.

6,66 mtr.

3470 kg

6870 kg

Drivkraft

Diesel

Diesel

Hjultræk

4 wd

4 wd

Hjultype

Terræn

Terræn

Totalvægt

Halesving

Ingen

Ingen
kan fås med vinduesbeslag 117kg

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

Telefon 43 71 42 05
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Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Mobillifte (diesel 4x4)
17 meter

20 meter hybrid

21 meter

ARTICULATING BOOM LIFTS
SJ63AJ

SPECIFICATIONS
Work Height

21.38 m

Platform Height

19.38 m

Horizontal Reach

12.19 m

Up and Over Height

2006/42/CE

STANDARD FEATURES
• Axle based 4WD system
• Operator controlled locking rear differential
and limited slip front differential
• Oscillating axle
• Drivable at full height
• Straight boom functionality
• 360° continuous turret rotation
• 45% Gradeability
• Swing out engine tray
• Swing up cowlings
• Modular platform railing system
• Tri-entry sliding mid-rail
• Wiring for AC outlet to platform
• Direction sensing drive and steer controls
• Proportional controls
• Relay based control system
• Color coded and numbered wiring
• Hourmeter
• Operator horn
• Load sensing system
• Tie down/lifting lugs
• Wet disc SAHR brakes (front and rear axle)
• Grip lug foam-ﬁlled tires

8.38 m

Platform Size

0.91 x 1.8 m

Stowed Width

2.44 m

Tailswing

Zero

Stowed Height

2.54 m

Stowed Length

9.14 m

Wheelbase

2.44 m

Ground Clearance

0.33 m

Rotation

360°

Platform Rotation

175°

Jib Length

1.68 m

Jib Range +/-

+65° / -60°

Weight

9979 kg

Gradeability

45%

Skyjack Head Office

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada
N1H 1B9
Sales Inquiries: 1-877-755-4387
(1-877-SJLIFTS)
Main Switchboard: 1-800-265-2738
Phone: 1-519-837-0888
Fax: 1-519-837-8104
Email: skyjack@skyjack.com

Model
Arbejdshøjde
Bundkurv højde
Max. vægt i kurv

www.skyjack.com

Kurvstørrelse (L x B)
Drejebar kurv

Nifty HR17NDE
17,20 mtr.

Transportbredde
EU_ENG_A_BOOMS_PRINT.indd 4

Transportlængde
Totalvægt
Drivkraft

Diesel scrubber
Hydraulic oil cooler
Flashing light
All motion alarm
1/2” airline to platform
Hostile environment package

•
•
•
•

Auxiliary top rail
Control box cover
Pipe rack
Rear Gate

(includes cylinder bellows, boom wipers,
covers for the ﬂy boom cutouts, and control
box cover.)

Tire Options ‡
• Non marking foam ﬁlled tyre

(21.34)

65'

(19.81)

60'

(18.29)

55'

(16.76)

50'

(15.24)

45'

(13.72)

40'

(12.19)

35'

(10.67)

30'

(9.14)

25'

(7.62)

20'

(6.10)

15'

(4.57)

10'

(3.05)

5'

(1.52)

0'
-5'

(-1.52)

-10'

(-3.05)

0'

-10'

(-3.05)

10'

20'

(3.05)

(6.10)

30'

40'

(9.14)

(12.12)

50'

(15.24)

SJ63 AJ

20 mtr. (043)

Skyjack France
ZI Le Clairin
69700 Saint Romain en Gier
France
Tel. +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax. +33 (0) 4 78 56 52 42

Genir Z-60/37
20,16 mtr.

Skyjack AB (Sweden)
21 mtr. (044)

Skyjack Hebebühnen GmbH
(Deutschland)
Därmannsbusch 2a
58456 Witten
Tel: +49 (0)2302 20 26 909
Fax: +49 (0)2302 20 25 671

Marieholmsgatan 2

415 02 Göteborg
Skyjack
Sweden

Tel: +46 31212245

Fax: +46 31212066
21,38 mtr.

15,20 mtr.

18,16 mtr.

225 kg

227 kg

227 kg

1,80 x 0,70 mtr.

0,91 x 2,44 mtr.

0,91 x 1,8 mtr.

This brochure is for illustrative purpose only and based on the latest information at the time of printing.
Skyjack Inc. reserves the right to make changes at any time, without notice, to specifications, standard
and optional equipment. Consult the Operating Maintenance and Parts Manuals for proper procedures.
CE marked work platforms are in conformance to Machinery Directive 2006/42/EC.

Max. udlæg fra center
Transporthøjde

17 mtr. (042)

Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
Email: info@skyjackeurope.co.uk

(includes cold start engine oil, battery
blanket, and hydraulic tank heater)

•
•
•
•
•
•

70'

9 10 Radius (Inside)
0 1 2 3 4 5 6 7 8Turning
2.21 m
18
17.20m
Turning
5.31 m
17Radius (Outside)
56ft 5in 16
Axle Oscillation
0.20 m
15
Drive Speed
(High speed)
7.3 km/h
14
13
Capacity
227 kg
12
Local Floor Load ( With Rated Load)
793 kPa
11
Overall
12 kPa
10Floor Load (With Rated Load)
9 # of Persons
Maximum
2
8
Tyre Type
Grip lug foam-filled
7
Diesel 6
Engine
65 HP
5
Fuel Tank Capacity
115 L
4
Hydraulic Reservoir
115 L
3
2
9.60m
1 lead times may be increased when optional equipment is added, consult factory
‡ Standard
31ft 6in
** Capacities,
0m and machine weights may differ when options are added

Mobillifte

OPTIONS‡
• 0.91 x 2.44 m Platform
• Airline to platform
• 3.5 kW generator (includes hydraulic oil coo
• Cold weather start kit

19,38 mtr.

ja, 100°

Ja

Ja

9,60 mtr. / 225 kg i kurv

11,15 mtr.

12,2 mtr.

2,00 mtr.

2,49 mtr.

2,44 mtr.

2,10 mtr.

2,62 mtr.

2,54 mtr.

6,00 mtr.

6,3 mtr.

9,14 mtr.

6140 kg

7530 kg

9979 kg

Diesel

Drivkraft Batt/Diesel HYBRID

Diesel

Hjultræk

4 wd

4 wd

4 wd

Hjultype

Terræn

Terræn

Terræn

Ingen

0,58 mtr. / 0,81 mtr.

0,4 mtr.

Halesving

EU/ENG/03/2013

3/21/2013 9:

kan fås med vinduesbeslag 117kg

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

www.citylift.dk
31.10.2022 10.43

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

21 meter 4x4 og hybrid

22 meter GENIE

Stowed Length

10,3 m

Wheelbase

2,4 m

Ground Clearance

0,4 m
Mobillifte (diesel 4x4)

Platform Rotation
22

meter

180°

Jib Length

1,5 m

Jib Range +/-

63° / 66°

Weight

13110 kg

Gradeability - 4WD

50%

Turning Radius (Inside) - 4WD

2,8 m

Turning Radius (Outside) - 4WD

5,1 m

Axle Oscillation

0,3 m

Drive Speed (stowed)

7,2 km/h

Drive Speed (raised)

0,8 km/h

Capacity

227 kg

Maximum # of Persons

21,3 m

ft

m

75

22.9

70

21.3

65

19.8

2

19,8 m
18,3 m

16,8 m

60

18.3

55

16.8

15,3 m

50

15.2

13,7 m

45

13.7

12,1 m
10,6 m

40

12.2

35

10.7

30

9.1

25

7.6

20

6.1

6,0 m

15

4.6

4,5 m

10

3.1

5

1.5

9,1 m
7,6 m

3,0 m
1,5 m

0m
-1,5 m

0c

1,5 m

3,0 m

4,5 m

6,0 m

7,3 m 9,1 m 10,6 m

Mobillifte

0

0

-5

-1.5

-10

-3.1

12,2 m 13,7 m

-3.1

0

1.5

3.1

4.6

6.1

7.6

9.1

10.7

12.2

13.7

15.2

16.8 18.3

m

SJ 66T REACH DIAGRAM

21 mtr. (045)

Model

-1.5

22 mtr. (046)

22 mtr. (047)

Genie

Skyjack SJ 66T

21,81 mtr.

22,10 mtr.

Nifty Let

Arbejdshøjde

20,70 mtr.

Skyjack UK

Bundkurv højde

18,70 mtr.

Max. vægt i kurv

225 kg

19,81 mtr.
20,10 mtr.
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial
300 kg Estate
227 kg
Oswestry, 0,91
Shropshire,
SY10 8NN
x 2,44 mtr.
1,80 x 0,91 mtr.
Phone: +44-1691-676235
ja
ja
Fax: +44-1691-676239
16,51 mtr. / 300 kg
17,40 mtr. / 227 kg i kurv
Email: info@skyjackeurope.co.uk
2,58 mtr.
2,40 mtr.

Kurvstørrelse (L x B)

1,80 x 0,70 mtr.

Drejebar kurv

ja

Max. udlæg fra center

12,63 mtr. / 225 kg i kurv

Transportbredde

2,35 mtr.

Transporthøjde

2,15 mtr.

Transportlængde

6,25 mtr.

Totalvægt

6350 kg

Drivkraft

Diesel

2,81 mtr.

2,60 mtr.

7,80 mtr.

10,30 mtr.

www.skyjack.com

This brochure is for illustrative purpose only and based on
the latest
13019
kg information at the
Skyjack Inc. reserves the right to make changes at any time, without notice, to speciﬁca
Diesel
Diesel
and optional equipment. Consult the Operating Maintenance and Parts Manuals for pro
4 wd
4 wd
CE marked work platforms
are in conformance to the Machinery
Directive 98/37/EC.

Hjultræk

4 wd

Hjultype

Terræn

Terræn

Terræn

Ingen

1,10 mtr.

Ingen

Halesving

Printed In Canada 08/08

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

Telefon 43 71 42 05
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Vi tager forbehold
for trykfejlfor
samt
udlejede
Alle priser er excl. moms (moms angivet i parantes).
Vi tager forbehold
trykfejl
samtmaskiner.
udlejede
Dagsleje
baseret
timersbrug
brugmellem
mellemkl.
kl.07.00
07.00 og
og 16.00
16.00 på hverdage.
maskiner. Dagsleje
er er
baseret
påpå
7 7timers

Mobillifte (diesel 4x4)
Mobillifte
28 meter hybrid

300

1

2

3

4

5

6

7

8

43,5 meter
meter

28 meter

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

25

29

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

28

1350SJP - 230 kg

27

27

1350SJP - 450 kg

26

26

25

25

24

24

23

20

15

10

5

0

5

5

0

5

10

15

20
meter

23

22

22

21

21

20

20

19

19

18

18

17

17

16

16

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0m

0m

Mobillifte
Mobillifte

28 mtr. (P) 28 mtr. (048)

Model
Arbejdshøjde
Bundkurv højde
Max. vægt ii kurv
kurv

28 mtr. (R)

43,5
mtr.
(049)
43,5
mtr.
(S)

Snorkel/Upright 28m Nifty LET 28m Nifty LET
28,00 mtr.
28,00 mtr.
28,00 mtr.
26,00 mtr.
26,00 mtr.
26,00 mtr.

JLG
43,50 mtr.
43,50
41,40 mtr.

227 kg

Kurvstørrelse (L
(L xxB)
B)
Drejebar kurv

Transporthøjde
Transportlængde

Hjultype
Halesving

4 wd

Selvkørende

Selvkørende

Terræn

Mark. fri

Mark. fri

0,50 mtr.

0,4 mtr.

0,4 mtr.

Specielt for denne
denne model
model

24,0mtr.
mtr.//227
227kg
kg ii kurv
24,0
2,49 / 3,80 mtr.
3,05 mtr.
11,80 mtr.
20400 kg
20400
Diesel
44 wd
Terræn
1,70 mtr.

Vægt og udlæg Vægt og udlæg
4600 (1150) kr.

4600 (1150) kr.

414 ( 104) kr.

414 ( 104) kr.

630 ( 158) kr.

2600 ( 650) kr.

2600 ( 650) kr.

2600 ( 650) kr.

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport

Forsikring og miljøafgift, 9,0% pr. dag
Transportpris, tur/retur St.kbh.

Telefon 43 71
7142
4205
05

2023.indd 26
20
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450 kg
450
0,90 xx 2,44 mtr.
0,90
Ja

280 kg

2,75 mtr.
3,00 mtr.
2,75 mtr.
9,30 mtr. (7,3 mtr.)
13,00 mtr.
9,30 mtr. (7,3 mtr.)
14.700 kg
17735 kg
14.700 kg
Diesel Batteri / Diesel Batteri / Diesel

Totalvægt
Drivkraft
Hjultræk

20
26

280 kg

0,91 x 2,44 mtr.2,40 x 0,90 mtr.2,40 x 0,90 mtr.
Ja
Ja
Ja
19,00 mtr.
18,90 mtr. / 227 kg i kurv
19,00 mtr.
2,49 mtr.
2,60 mtr.
2,49 mtr.

Max. udlæg fra
fra center
center
Transportbredde

Dagspris

29

28

OBS!

Ved opstilling afMobillifte
alle lifttyper
kommunenskræver
gader kan
kræves
sompåovenstående
grundig
instruktion
tilladelse samt ofte
afspærring.
Tilladelsen
& af
afspærring
Lift
af vores
personale.
Levering
CITY LIFTkan
A/SCity
anbefales.
fremskaffe imod betaling efter aftale.

7000 (1750) kr.

www.citylift.dk
www.citylift.dk
31.10.2022
10.43
06/11/15 14.08

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

12 meter SKOVLIFT

Skovlifte
Model

Skovlifte (diesel 4x4)

21 meter SKOVLIFT

28 meter SKOVLIFT

12 mtr. (050)

21 mtr. (051)

28 mtr. (052)

Nifty

Nifty Krabbe

DINO 280RXT

Arbejdshøjde

12,65 mtr.

21,30 mtr.

28 mtr.

Bundkurv højde

10,65 mtr.

19,30 mtr.

26 mtr.

Max. vægt i kurv

200 kg

225 kg

230 kg

1,10 x 0,65 mtr.

1,80 x 0,85 mtr.

0,7 x 1,3 mtr.

Kurvstørrelse (L x B)
Drejebar kurv
Max. udlæg fra center

Nej

Ja

Ja

6,1 mtr. / 200 kg i kurv

12,60 mtr. / 225 kg i kurv

16,00 mtr.
2,05 mtr.

Transportbredde

1,56 mtr.

2,12 mtr.

Transporthøjde

1,95 mtr.

2,25 mtr.

2,37 mtr.

Transportlængde

3,90 mtr.

6,15 mtr.

5,85 mtr.

2260 kg

3950 kg

4860 kg

Drivkraft

Totalvægt

Batteri

Diesel

Diesel / 230v*

Hjultræk

4x4x4 wd

4x4x4 wd

4x4x4 wd

Hjultype

Terræn

Terræn

Græsdæk

Halesving

1,20 mtr.

Støttebensbredde

3,20 mtr.

2,40 mtr.

4,60 mtr.
*Efter opstilling køre på 230V

Specielt for denne model

Bemærk vægten

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

Telefon 43 71 42 05
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Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Liftvogne
22 meter

23 meter

25 meter

nce

Liftvogne

22 mtr. (053)

23 mtr. (054)

25 mtr. (055)

22 mtr. Palfinger

DINO 230T

25 mtr. Palfinger

21,90 mtr.

23,00 mtr.

24,70 mtr.

230 kg

215 kg

230 kg

1,40 x 0,70 mtr.

0,7 x 1,3 mtr.

1,40x0,70 mtr.

Ja

Ja

Ja

12 mtr./ 100 kg i kurv

11,7 mtr.

16,9 mtr.

2,80 mtr. / 3,40 mtr.

4,85 mtr.

3,60 mtr.

2,25 mtr.

2,05 mtr.

2,25 mtr.

Transporthøjde

2,95 mtr.

2,24 mtr.

2,99 mtr.

Transportlængde

6,68 mtr.

8,15 mtr.

6,86 mtr.

3330 kg
Til lille kørekort

2960 kg

3370 kg
Med JIB-Arm

U/3500 kg = Lille kørekort

U/3500 kg = Lille kørekort

U/3500 kg = Lille kørekort

Model
Arbejdshøjde
Max. vægt i kurv
Kurvstørrelse (L x B)
Drejebar kurv
Max. udlæg fra center
Støttebensbredde
Transportbredde

Totalvægt
Specielt for denne model

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport

Bemærk: Selvrisiko 15.000 kr pr skade. Bøder ej. inkl.
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Telefon 43 71 42 05
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

www.citylift.dk
31.10.2022 10.43

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

26 meter

Liftvogne
28 meter

Liftvogne
Model
Arbejdshøjde
Max. vægt i kurv
Kurvstørrelse (L x B)
Drejebar kurv

26 mtr. (056)

28 mtr. (057)

26 mtr. Palfinger

28 mtr. Palfinger

25,80 mtr.

27,6 mtr.

230 kg

230 kg

1,40 x 0,70 mtr.

1,40 x 1,1 mtr.

Ja

Ja

12 mtr./ 100 kg i kurv

17 mtr.

2,80 mtr. / 3,40 mtr.

3.60 mtr. / variabel

2,25 mtr.

2,22 mtr.

Transporthøjde

2,95 mtr.

2,90 mtr.

Transportlængde

6,70 mtr.

7,85 mtr.

3400 kg
Vægt og udlæg

3500 kg
Vægt og udlæg

U/3500 kg = Lille kørekort

U/3500 kg = Lille kørekort

Max. udlæg fra center
Støttebensbredde
Transportbredde

Totalvægt
Specielt for denne model

Se venligst www.citylift.dk for priser på leje – forsikringer og transport

Bemærk: Selvrisiko 15.000 kr pr skade. Bøder ej. inkl.

www.citylift.dk
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

Telefon 43 71 42 05
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Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Liftvogne
57 meter

Liftvogne

57 mtr. (058)

Model

57 mtr. Palfinger

Arbejdshøjde

57,00 mtr.

Max. vægt i kurv

600 kg

Kurvstørrelse (L x B)

3,81 x 1,04 mtr.

Drejebar kurv

Ja

Max. udlæg fra center

41 mtr.

Støttebensbredde

8,89 mtr. / variabel

Transportbredde

2,51 mtr.

Transporthøjde

3,90 mtr.

Transportlængde

11,93 mtr.

Totalvægt
Specielt for denne model

26000 kg

Se venligst www.citylift.dk for priser
på leje – forsikringer og transport

Bemærk: Selvrisiko 15.000 kr pr skade. Bøder ej. inkl.
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

www.citylift.dk
31.10.2022 10.43

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Læssemaskiner
Teleskoplæsser
Model

6 mtr. (059)
Manitou MT625H

Løftehøjde (gafler)

6 mtr.

Løftekapacitet

2,50 tons

Kranarm

Nej

Transportbredde

1,85 mtr.

Transporthøjde

1,95 mtr.

Transportlængde

5,10 mtr.

Totalvægt

4800 kg

Drivkraft

Diesel

Ekstraudstyr (kurv/kran)

Se venligst www.citylift.dk for priser
på leje – forsikringer og transport

Teleskoplæsser
Model

8 mtr. (060)
Manitou MT835H

Løftehøjde (gafler)

7,7 mtr.

Løftekapacitet

3500 kg

Kranarm

3.8 mtr (tilbehør)

Transportbredde

2,28 mtr.

Transporthøjde

2,42 mtr.

Transportlængde

5,24 mtr. + gafler

Totalvægt

7200 kg

Drivkraft

Diesel

Ekstraudstyr (kurv/kran/skovl)

Se venligst www.citylift.dk for priser
på leje – forsikringer og transport
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

Telefon 43 71 42 05
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Læssemaskiner

Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

2 M Schäffer

(061)

Løftekapacitet

600 kg

Løftehøjde

2,00 mtr.

Transportbredde

1,50 mtr.

Transporthøjde

2,30 mtr.

Egenvægt

2800 kg

Skovl kan medfølge for merpris

Se venligst www.citylift.dk for priser
på leje – forsikringer og transport

Schaffer Nordic48 hiflow

(062)

Løftekapacitet

1500 kg

Løftehøjde

3,00 mtr.

Transportbredde

1,50 mtr.

Transporthøjde

2,30 mtr.

Egenvægt

2800 kg

Skovl kan medfølge for merpris

Se venligst www.citylift.dk for priser
på leje – forsikringer og transport

Gummihjulslæsser
Model

(063)
Weycor AR40

Løftehøjde

2,7 mtr.

Løftekapacitet

1500 kg

Støttebensbredde

Ingen

Kranarm
Transportbredde

Nej
1,07 mtr.

Transporthøjde

2,447 mtr.

Transportlængde

4,355 mtr.

Totalvægt

3500 kg

Drivkraft
Ekstraudstyr skovl

Diesel
1,8 mtr. gafler

Se venligst www.citylift.dk for priser
på leje – forsikringer og transport
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

www.citylift.dk
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Vi tager forbehold for trykfejl samt udlejede maskiner.
Dagsleje er baseret på 7 timers brug mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage.

Diverse materiel
Vaccumløfter

(064)

Model

Winlet 350

Vægt

512 kg

Højde

1,28 mtr.

Længde

1,45 mtr.

Bredde

0,69 mtr.

Drivmiddel

Batteri

Se venligst www.citylift.dk for priser
på leje – forsikringer og transport

Glasløfter

(065)

Model

GLG 550

Vægt

1450 kg

Højde

1,64 mtr.

Længde

2,525 mtr.

Bredde

0,80 / 1,17 mtr.

Se venligst www.citylift.dk for priser
på leje – forsikringer og transport

Vaccumsug til kran

(066)

Model

Vivac

Løft

750 kg

Se venligst www.citylift.dk for priser
på leje – forsikringer og transport

Batteritruck 3 t
Model

(067)
Hangcha

Løftekapacitet

3000 kr

Løftehøjde

4,80 mtr.

Se venligst www.citylift.dk for priser
på leje – forsikringer og transport

Kost med opsamler
Model

(068)
TMT Bucket Sweep

Vægt

400 kg

Bredde

1,55 mtr.

Volume

400 l

Se venligst www.citylift.dk for priser
på leje – forsikringer og transport
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Ved opstilling af alle lifttyper på kommunens gader kan kræves
tilladelse samt ofte afspærring. Tilladelsen & afspærring kan City Lift
fremskaffe imod betaling efter aftale.

Telefon 43 71 42 05
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En bæredygtig fremtid
Vi besluttede allerede i 2012 at klima, miljø
og bæredygtighed skulle indgå i vores
udvikling og at vi skulle omstille vores flåde
og tankegang til en grønnere fremtid. At
nedbringe CO2-reduktion samt skabe mindre
støj på arbejdspladsen er og bliver et ønske
og snart et krav til fremtidens byggepladser i
Danmark.

Vi ikke helt i mål. Men vi kan gøre noget ved resten
Teknikken for batteri på store maskiner og lastbiler er endnu ikke helt i mål. Der er stadig behov for større batteripakker
med mere volumen samt ladestationer til det store grej. Men derfor skal vi ikke undlade at undersøge om dette også kan
nedbringes. Derfor indgik vi i 2021 en aftale med HYDRIVE (R) som er en 100 procent miljøvenlig teknologi, der ved hjælp
af brint renser benzin- og dieselmotorer for sod indefra. Det gør både motorer og partikelfiltre mere effektive, og samtidig
forurener de mindre.

28
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Teknisk service er en del af vores DNA
Siden firmaet blev stiftet i 1964 har vi haft eget værksted. Vi kan
løse næsten alle serviceopgaver inden for lifte samt løftegrej. Vores
velkvalificerede mekanikere har mere en 20 års erfaring. De er alle
uddannede inden for branchen, og er specialister inden for hydraulik
og elektronik.
Deres kvalifikationer bliver holdt ajour med løbende interne og
eksterne kurser, som holdes enten i Danmark, hos City Lift A/S, eller
hos vores leverandører i udlandet.

www.citylift.dk
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Stort lager gør vores service hurtigere
Hos Citylift lagerfører vi reservedele til liftene. Dette sikrer at reparationer og service af vores maskinpark foregår
jævnt og hurtigt. Vores kunder har naturligvis også stor
glæde af de ca. 25.000 varenumre vi har til rådighed på
lageret. Findes en reservedel ikke på lager, tager det ca.
24 timer at få den lagerført igen i Europa.

Vi skal rundt i alle kroge af vores virksomhed
Det er ikke nok, at vi har et ønske om af gøre det bedre hvert år – vi skal også dokumentere at vi faktisk gør det.
De sidste 4 år har vi været underlagt en certificering som udløber januar 2023 – vi forbereder os derfor på af finde en ny
certificeringsordning, hvor vi kan fastholde vores høje kvalitet. Vi har brugt mange timer og meget energi på at forbedre
alle kroge af virksomheden med affaldsløsning – kemiovervågning – miljøtilsyn – vandprøver – serviceeftersyn – sikkerhedsprocedure. Så vi forventer af kunne præsentere en ny løsning i 2023
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Almindelige lejebestemmelser
1. GENERELT

Lejeaftalen er indgået mellem CITY LIFT A/S, som udlejer, og den på lejekontrakten anførte lejer som lejer. Det selskab, der står i lejekontraktens hoved betegnes som lejeformidler, og er af udlejer bemyndiget til at underskrive lejeaftalen på udlejer’s vegne.

2. LEJEPERIODEN

Med mindre andet skriftligt er aftalt, løber lejeperioden fra og med den dag, materiellet udleveres i fejlfri stand til lejeformidler´s lager. Ved lejemålets start fikserer lejer
sammen med lejeformidler lejemålets slutdato. Hvis lejemålet løber over denne dato skal lejer meddele lejeformidler den nye dato. Denne meddelelse skal være lejeformidler i hænde senest kl. 13.00 på lejemålets sidste dag. Hvis lejer undlader at give denne information rettidigt er lejeformidler berettiget til at pålægge et gebyr på de(n)
efterfølgende dag(e´s) leje svarende til 50% af lejen dog minimum 100 kr. Lejeformidler har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel. Lejer kan ikke påregne at leje
materiellet udover den aftalte lejeperiode. Ved eventuel overdragelse til inkasso forbeholder lejeformidler sig retten til at debitere lejer alle inkassoomkostninger.

3. LEJEN

Lejen erlægges i hele perioden med det i aftalen angivne beløb med tillæg af moms pr. enhed og pr. byggedag eller kalenderdag i lejeperioden. Efter lejemålets afslutning,
eller ved hver måneds afslutning, fremsender lejeformidler faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end de aftalte betalingsbetingelser beregnes
morarenter i henhold til gældende takstblad. Lejeformidler kan kræve forudbetaling for leje. Eventuelle tvister mellem lejer og lejeformidler berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af det faktur¬erede beløb. Lejeformidler forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid, uanset at den faktiske lejetid af det lejede er kortere.
lejen / matriellet må benyttes hverdage 07.00-16.00 ( ej. helligdage weekend og Nat )

4. AFHENTNING OG LEVERING

Materiellet skal afhentes af lejer på lejeformidlers lager eller på et andet aftalt sted. Materiellet skal returneres senest ved lejeperiodens udløb til det lager, hvorfra det blev
afhentet. Læsning og losning finder sted for lejerens regning og risiko. I det omfang lejeformidler medvirker i forbindelse med transport af materiellet, sker dette mod separat betaling.

5. ANVENDELSESSTED OG PLEJE

Materiellet må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke anvendes på eller benyttes på et andet end det i lejeaftalen angivne arbejdssted. Materiellet må ikke uden
lejeformidlers skriftlige samtykke udleveres til brug af andre end lejer eller en hos denne fastansat person. Lejer indestår for, at materiellet kun anvendes af dertil behørigt
uddannet personale.

6. PASNING OG PLEJE

Det påhviler lejer umiddelbart efter modtagelsen, og inden materiellet tages i brug, at foretage fornøden afprøvning og fornødent eftersyn samt nøje at undersøge materiellet. Materiellet betragtes som modtaget i mangelfri stand, såfremt lejer ikke reklamerer inden 1 dag efter modtagelsen. det påhviler lejer, at holde materiellet i den stand,
hvori det modtages. Materiellet skal således passes og smøres i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelsesinstruktioner. De nødvendige driv- og smøremidler
skal være af den allerbedste kvalitet. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer,
hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for at disse udføres, således at Arbejdsmiljølovens bestemmelser i et
og alt overholdes. Lejer skal bære omkostningerne til forbrugsmateriel samt til reparationer af materiellet. Lejeformidler bærer dog omkostningerne til reparationer, der kan
henføres til afhjælpning ved normalt slid eller til mangler, som lejeformidler er ansvarlig for. Reparationer må dog ikke foretages af lejer. Opstår der behov for reparation,
skal dette straks meddeles lejeformidler, der enten selv udfører reparationen, udskifter materiellet eller anviser en kompetent reparatør. Materiellet må ikke bygges om og
skal i lejeperioden opbevares af lejer på en sådan måde, at det ikke udsættes for beskadigelse, Tyveri eller anden ulovlig benyttelse. Materiellet skal ved lejeperiodens
afslutning leveres tilbage i ordentlig og rengjort stand.

7. ANSVAR

Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på materiellet i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl. Udlejer/formidlers erstatningsansvar
for forsinkelser ved levering af materiellet forudsætter, at forsinkelsen kan tilregnes udlejer/lejeformidler som groft uagtsomt eller forsætligt forårsaget. Udlejer/formidler
dækker ikke nogen former for følgeomkostninger. CITY LIFT A/S dækker ikke skader på: vej, gård, bygninger, belægning, fliser, græsplæner, brønddæksler og.lign. ved kørsel
med materiel. CITY LIFT A/S påtager sig ikke risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/
skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art,
lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, frostskader på vandinstallationer, vind eller andet vejrlig. -

8. PRODUKTANSVAR

Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejeformidler kun ansvarlig for personskader, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer/lejeformidler. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejeformidler ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre,
som indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer/lejeformidler er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter,
hvori disse indgår. Disse begrænsninger i udlejer/lejeformidlers ansvar gælder ikke, hvis udlejer/lejeformidler har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Øvrigt er udlejer/
lejeformidler ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Udlejer/lejeformidler er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Såfremt en fuldstændig ansvarsfraskrivelse ikke er gyldig, er udlejer/lejeformidler dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for et beløb større
end kr. 200.000,00. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er lejer pligtig, at skadesløsholdelse udlejer/lejeformidler for ethvert beløb, det være sig
erstatning, omkostninger, renter m.v., som udlejer /lejeformidler måtte blive pligtig at udrede til tredjemand. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produkter, skal denne part straks underrette den anden herom. Udlejer/lejeformidler og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol
eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

9. FORSIKRING

Udlejer har tegnet en kaskoforsikring, som dækker ved brand, indbrud (men ikke simpelt tyveri af bærbart materiel) og skade, som hændeligt pådrages materiellet. Forsikringen gælder i hele lejeperioden samt under, af- og pålæsning og transport mellem lejeformidler og lejer, hvis udlejer står for transporten. Lejer er pligtig til, at betale
selvrisiko på kr. 15.000,00. Hvis der påstår en forsikringsskade anmeldes den til lejeformidler, der sammen med forsikringsselskabet opgør skaden. Ved tyveri- og hærværksskader fremsendes den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse. Bærbart materiel skal være forsvarligt inde låst i en bygning. Præmien er en fast procentsats
af lejeprisen, i henhold til gældende prisblad, og udspecificeres særskilt på lejeformidlers faktura. Ved indleje/skaffevare benyttes det firma’s forsikringsbetingelser som
materiellet kommer fra.- det er i ALLE tilfælde Taksator der vurdere om skade dækkes.

SELV-FORSIKRING

pt. tillader vi ikke af kunder "selvforsikre" deres leje af vores materiel da vi ikke mener deres forsikringer lever op til vores krav.
Vores forsikringer er i alt 8-12 forskellige forsikringer der dækker alle de ting vi mener der skal til for af kunne drive denne virksomhed - således er hele ejendommen samt
personale og alle vogne- lastvogne - lifte dækket af denne.
Ud over dette vil vores forsikringsselskab ikke kreditere vores forsikring de dage maskinen er udlejet til en der er genforsikret.
Det vil i øvrigt heller ikke være umuligt af lade maskinen stå på kundens plads hvis den har skader og bede dem ringe når skadesforløbet er overstået

10. EJENDOMSRETTEN

Ejendomsretten til materiellet tilkommer lejeformidler, eller lejeformidlers leverandør, finansieringsselskab og lejeren forpligter sig til ikke at benytte materiellet på anden
måde end det der følger af vilkårene i aftalen og nærværende betingelser samt ikke at videreudleje, pantsætte eller på nogen anden måde overdrage rettighederne til rådighed over materiellet.

11. FORCE MAJEURE

Lejemålet er indgået med forbehold af strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner og transportforhindringer eller andre lignende udefra kommende begivenheder. I tilfælde af, at lejeperioden ikke kan påbegyndes på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, er lejeformidler berettiget til at træde
tilbage fra aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse.

12. OPHÆVELSE

Lejeformidler har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere ikke påbegyndte lejeaftaler, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtigelser ikke overholdes af lejer, hvis betaling ikke indgår rettidigt eller lejer standser betalingen eller går konkurs. I så tilfælde kan lejeformidler ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra
arbejdspladsen, og alle udgifter herved (incl. transport) skal betales af lejer.

13. UDLEJNING UDENFOR DANMARKS GRÆNSER

Lejer må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke transportere materiel udenfor Danmarks grænser. Lejeformidler forbeholder sig ret til at skærpe de almindelige lejebetingelser ved leje i udlandet.

14. LOVVALG OG VÆRNETING

Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende betingelser og lejeaftalen øvrigt skal afgøres efter materiel dansk ret ved udlejers værneting.
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