
2750 RXBDJ
En robust udlejningslift med 
mange anvendelsesmuligheder

Nye udlejningslifte hos JM Trykluft
OMMELIFT 2750 RXBDJ rammer et bredt segment 
af kunder og klarer de fleste opgaver i højden.  

OMMELIFT siden 2005
JM Trykluft har udlejet OMMELIFTE siden 2005 og 
har i dag et bredt sortiment af trailer og bæltelifte, 
fordelt på deres 9 afdelinger rundt om i Jylland. 
Lige fra den mindste Mini 12 EJ trailerlift til deres 
nyindkøbte 2750 RXBDJ bæltelifte. 
Se deres udvalg her: www.jmtrykluft.dk
2750 RXBDJ

√ 27,5 m arbejdshøjde 

√ 15.5 m arbejdsradius 

√ Ægte Hybrid med genopladning af batterier ved motordrift

√ Kompakt

√ Nem og ligetil betjening

√ Fedt-fri teleskop bomme i stål

Han fortæller, at de sætter pris på at liften er produceret 
i Danmark og at man ved den har en lang levetid. 
“Det skal jo kunne betale sig at leje liften ud.” 
OMMELIFT 2750 RXBDJ har en arbejdshøjde på 
27.5 m og en vandret rækkevidde på helt op til 15.5 
m. Det lodretgående sakseled giver 10.5 m frihøjde 
med maksimalt udlæg ind over forhindringer. En 
bevægelig kurvarm klarer den sidste justering for den 
helt rigtige arbejdssituation. 

“Vi ville gerne udvide vores sortiment af bæltelifte og da vi allerede er meget tilfredse med de 
trailer og larvefodslifte vi har fra Omme, var det et nemt valg af lift”

JM Trykluft har netop investeret i to 2750 RXBDJ 
bæltelifte og dermed udvidet deres liftflåde, så der er 
lifte der passer til alles behov. 
“Vi har altid været tilfredse med den gode kvalitet en 
Ommelift står for” siger Peter Madsen, Salgsdirektør JM 
Trykluft.

Peter Madsen,  JM Trykluft 

De fleksible støtteben giver mulighed for sikker 
liftopstilling på de mest vanskelige steder. Det er 
muligt at placere liften på op til 40% niveauforskelle, 
perfekt for bakketerræn, trapper eller afsatser.
Bælteliften har en stor trækkraft, men fordeler også 
vægten bredt. Denne vægtfordeling har betydning 
ved manøvrering på mere følsomme underlag som 
klinker, fliser og trægulve.  
Den betjeningsvenlige lift kan bruges mange steder, 
så som træbeskæring, opsætninger, udskiftninger og 
generelle vedligeholdsopgaver inden for stort set alle 
håndværk. “Betjeningen er nem og lige til at gå til for alle 
vores kunder” siger Peter.

Liften er en ÆGTE HYBRID: Dieseldrift, hvor der 
kræves en stærk og konstant 
indsats, og batteridrift til kørsel 
og anvendelse i områder hvor 
luftforurening og støj ikke er tilladt.


