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Ved første øyekast, vil de fleste båtliftene se like ut, men etter nærmere 
inspeksjon vil du oppdage at IMM Quality båtlifter er bygget bedre enn 

resten. IMM Quality Boat Lifts har vært familieeid selskap og drevet av fa-
milien siden oppstart. Med over tre generasjoner av fabrikasjonserfaring og 
ingeniørkunnskap. Vår virsomhets levetid og uovertruffen garanti er årsaken 
til at vi produserer verdens beste båtlifter. Vi står 100% bak våre produkter 
fordi vi bare bruker de beste ingeniører, designere, maskinister, montører 
og ASW D1.2 aluminiumsertifiserte sveisere for å sikre at vår stolthet og 
engasjement vises i hvert produkt som 
forlater fabrikken. Les videre for å se 
hvordan IMM Quality båtlifter er byg-
get, og hvorfor de er bedre enn noen 
annen båtlift.

Hvorfor velge 
IMM Quality Boat Lift?

IMM Boat Lifts og Ouality Boat Lifts var to av lan-
dets fremste båtlift produsenter. I 2008 fusjonerte de 
to selskapene og ble verdens største og ledende båt-
liftprodusent. IMM Ouality Boat Lifts produserer 
den komplette linje av produkter på sine toppmoder-
ne fasiliteter i Fort Myers, Florida. IMM Ouality Boat 
Lifts er forpliktet til produsere lifter som er trygge, 
langvarige, pålitelige, enkle å bruke og estetisk til-
talende. Vi er dedikert til å utvikle produkter som vil 
overskride kundens forventninger, samtidig som de 
overholder tekniske standarder i verdensklasse. I 
tråd med denne forpliktelsen bruker vi bare de aller 
beste materialer og produksjonsteknikker som er til-
gjengelige i bransjen. Du kan ikke få høyere kvalitet 
eller en bedre verdi noe annet sted i båtliftindustrien. 
Pålitlighet var nøkkelen da vi bygget vår første båtlift 
tilbake i 1982, og det er fortsatt i dag. Vi tror at tiden 
din på vannet skal tilbringes avslappende med familie 
og venner, og ikke å fikse ødelagt utstyr. Vær sikker 
på at du med en IMM-kvalitetsbåtlift kan slappe av og 
nyte tiden på vannet og gjøre det du elsker.

Konstruksjon
IMM Ouality Boat Lifts har en svært avansert, 
ultramoderne 2800+ kvadratmeter produksjonsan-
legg. Vår investering i de beste maskinene som CNC 
plasma cutters, CNC auto-feed båndsager, CNC drei-
ebenker, CNC slag, CNC fresing og CNC rutere gir oss 
den mest avanserte produksjonsanlegget i bransjen. 
Ikke bare gir dette utstyret muligheten til å desig-
ne sterkere, mer pålitelige lifter og produsere design 
som andre selskaper ikke kan gjøre, men dette utsty-
ret forbedrer produksjonsprosessen betydelig, noe 
som gir større konsistens og strammere toleranser 
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enn det som kan oppnås andre steder. Dette tillater oss 
også å gjøre alle delene til våre lifter i huset med fullt 
digitaliserte maskiner, noe som garanterer den høye 
kvaliteten vi krever. Vårt avansert produksjonsutstyr 
gjør at vi kan endre eksisterende deler og enkelt bygge 
nye deler, og denne unike kapasiteten kombinert med 
vår tekniske kompetanse er hvorfor vi er den leden-
de båtlift produsenten. Til slutt har vår forpliktelse til 
toppmoderne produksjonsprosesser og produktsikker-
hetstesting gitt oss stor stolthet av våre produkter og 
driver oss for å sikre at hvert produkt som forlater fa-
brikken overgår kundens forventninger.
Alle disse faktorene har resultert i dusinvis av paten-
ter (flere patenter enn alle andre båtheiserprodusenter 
kombinert) og mange flere innovative designfunksjo-
ner. Ta en titt på hvilken som helst designfunksjon på 
en hvilken som helst båtheis. Sjansene er IMM Quality 
Båtheiser patenterte det eller designet funksjonen og 
brakte den til markedet. Båtlift innovasjoner fra IMM 
kvalitet inkluderer:

• Egendefinerte aluminiumprofiler:
• Våre toppbjelker er laget med trappetrinn som gir 
strukturell støtte til drivlagerene og eliminerer skjev-
belastning på sveisen, en stor forbedring over standard 
C-kanalen som brukes av våre konkurrenter. (Figur A.)

• Formen på vår bunkekstrudering av aluminium er ut-
formet slik at den UV-resistente hvite vinylen glir inn i 
integrerte spor. Våre bunkebraketter gjør at bunksenes 
vinkel justeres enkelt for å passe til skroget. (Figur B.)

• Alle våre heiser er utformet med kabelholdere eller 
kabelruller for å sikre riktig wirevikling og forlenge wi-
rens levetid.

• Liftarmene på båtliftene våre bruker tykke plater i i 
det kritiske ledd. Disse platene CNC-freser spor som 
gjør at H-bjelkene passer perfekt. Dette sikrer riktig 
geometri for liftarmene. Vi sveiser deretter skjøtene og 
bruker forsterkende bolter som gjør armene til de ster-
keste i bransjen. (Figur C.)

• Våre vedlikeholdsfrie lagre, bøsninger og skiver kre-
ver ingen smøring, noe som gir industrien best holdbar-
het og reduserer servicekostnadene. Våre konkurrenter 
bruker lagre og skiver som bruker fett og krever hyppi-
ge, kostbare vedlikehold. (Figur D.)
• Drivrør behandles med Gatorshield-elektroplater for å 
forhindre korrosjon.

• Vår patenterte kilelåsen muliggjør enkel justering av 
kabellengden for å rette krybben eller justere båten. 
Kile låsen gjør også wireutskiftning enkelt. Våre kon-
kurrenter har faste kabelender som ikke kan justeres 
etter installasjon, og må kuttes av og repareres under 
kabelutskifting. (Figur E.)
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Vator Select Serien
IMM sin kvalitets girboks med kjede drift, er en vesentlig forbedring i forhold til det foreldede ”flat plate drive” 
drivhode som andre konkurerende leverandører bruker. Militæret i Usa valgte denne type girboks til sine bel-
tevogner pga. sin robusthet og pålitlighet i de ekstreme forholdende som er i saltvannsmiljøer.
 - Spesialdesignet for båtliftsmonteringer.
	 -	Kompakt	med	lavprofildesign	og	full	beskyttelse	av	drivsystemet.	Ingen	eksponerte
             mekaniske deler.                   
 - Legendarisk sikkerhet og varighet til en økonomisk pris.
	 -	Rutinemessig	vedlikehold	blir	enklere	med	integrert	smøring	og	inspeksjonsport.
	 -	5	års	produsentgaranti	på	mekaniske	komponenter.	
 - 2 års garanti på elektriske komponeneter                      
	 -	Også	tilgjengelig	i	en	high-speed	versjon	som	er	dobbelt	så	rask.

Platinum Serien
En ypperlig konstruert aluminium-girboks som er helt lukket og oljefylt. Platinum serien ble designet for å 
møte miljøets utfordringer som er assosiert med marine båtlifter, og for å øke hastigheten på lift-driften, sam-
tidig som den gir et vedlikeholdsfritt eierskap. Platinum serien er en bekvemmelighet som passer de med en 
moderne på-farten livsstil.
 -	Kompakt	med	lavprofildesign	og	full	beskyttelse	av	drivsystemet.	
	 -	Ingen	eksponerte	mekaniske	deler.
	 -	Fullstendig	vedlikeholdsfri,	forseglet	aluminium	girboks.
	 -	Rask,	pålitelig,	stillegående	driv-verk	og	du	slipper	rutinemessig	vedlikehold.
	 -	5	års	produsentgaranti	på	de	mekaniske	komponentene.	
 - 2 års garanti på de elektriske komponentene.
 

Cycloidal girboks. SUPER LIFT SERIEN
Vårt Cycloidal drivsystem er girløst og høy effektivt. Cycloidal drivsystem genererer et dreiemoment opptil 
3920 nm med en effektivitet på mer enn 90%. Uten noen form for tannhjul som maler og skriker, vil det ikke 
være noen slitedeler eller tannhjul som må byttes ut. Cycloidal girboksen er den kraftigste på markedet, og 
er det mest holdbare systemet tilgjengelig pr. dags dato. Samtidig som ingen andre girbokser løfter båten din 
like raskt. Den har flerdobbelt hastighet i forhold til konkurrentenes høy-hastighets systemer.
 -	Det	robuste	aluminiumsstøpte	dekselet	omslutter	komponentene	og	beskytter	dem
             mot de harde omgivelsene.                 
	 -	Laget	for	kontinuerlig	drift	–	med	motorbrems	som	hindrer	“backdriving”	selv	når
             strømmen er avslått.
	 -	Glatt,	sikker	og	med	enestående	levetid	og	holdbarhet	som	gjør	det	til	det	raskeste	
													tilgjengelige	systemet.
	 -	Livstid	produsentgaranti	på	cycloidal	girsystem.	
 - 2 års garanti på de elektriske komponentene.

IMM Quality’s forskjellige drivsystemer
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Noen av våre installasjoner

Vannscooterlift PWC 1500, svingbar 180 grader                       Elevatorlift Platinum Serien, lav profil.

Elevatorlift 4500 kg Vator Select Serien                                   Båthuslift Vator Select Serien, 4500 kg.

Elevatorlifter High Speed Serien, 4500 kg, 90 grader, montert på fjellvegg, Sotra, Bergen
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PWC LifterPWC Lifter
PWC1500, 680kg 
PWC 3000, 1400kg

Standard lift leveres med brakett for pæle monte-
ring. Vi har oppgradert med brakett for montering 
på betongbrygge eller en solid trebrygge. Liften 
løfter 680 kg og kan svinges 180 grader, så vann-
scooteren enkelt kan svinges inn på brygga. Dette 
gjør service og vedlikehold meget enkelt. Du kan 
sette deg rett i vannscooteren, trykke på fjernkon-
trollen og senke liften. Enklere blir det ikke. Vår 
vannscooter/kano lift PWC 1500 er den mest bru-
kervennlige og allsidige PWC liften på markedet.

Liften	leveres	med	følgende	utstyr	som	standard:
Lukket kjededrevet gearboks, lakkert motor, dreid 
nylon wirespoler, rustfri spesial wire, smørefrie for-
inger, aluminiumbunks med gummiforinger som 
scooteren står på, GEM kontrollboks med fjern-
kontroll og autostopp. Brukerveiledning. Liften kan 
også leveres med manuell opp/ned, noe som gjør 
den rimeligere å anskaffe.

Nylon valse styrer 
liftarmen og gjør 
løftet problemfritt.

Rustfri wire, som 
også brukes i fly.

Rillet wire spole i 
nylon. Noe som gir 
stille gange og lang 
holdbarhet på wire 
og spole.

Beste kvalitet sjø-
vannsbestandig alu-
minium. 6061-T6.

Monteringsbrakett, 180 
graders sving, klikklås, 
pivot foring er selvsmø-
rende og vedlikeholdsfri.

PVC styre pinne med rør-PVC styre pinne med rør-
kjerne, lett å stille inn. Legg kjerne, lett å stille inn. Legg 
vannscooteren inntil og trykk vannscooteren inntil og trykk 
på fjernkontrollen.på fjernkontrollen.

Spesial ekstrudert 
aluminium bunks 
med UV-resistent 
gummilist.

Kraftig rektangulær rørko-
nstruksjon gir overlegen 
styrke og stivhet i forhold 
til H-bjelke design. Foren-
klet design gir solid støtte 
til bunksene.

Svinganordningen kommer 
forhåndsmontert for enkel 
installasjon.

Her bruker vi en spesiell sterk plate 
med CNC maskinert spor. Dette gir 
strukturell støtte og ekstra styrke. 
Våre ledd er de sterkeste i bransjen.

180o sving

Kraftig rotasjonsstøpt deksel. Beskytter mekaniske og elek-
triske komponenter mot vær og vind.

Robust og kraftig motor, IP 54.

Forseglet vedli-
keholdsfri girboks 
med konisk rulle-
lager.
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Liften leveres med brakett for pæle montering eller med brakett for montering på betongbrygge og ma-
nuell kontrollboks. Liften løfter 1400 kg. Den kan også leveres med fjernkontroll og autostopp. Dette 
er ekstra utstyr.

Liften	har	som	standard	utstyr:
Lukket kjededrevet gearboks, lakkert motor, dreid aluminium wirespole, rustfri wire, vedlikeholdsfrie 
foringer og wiretrinser, teppebelagte bunks av trykkimpregnert treverk, Bonita manuell kontrollboks og 
norsk brukerveiledning. Som ekstrautstyr kan vi levere fjernkontroll med autostopp.

Gummivalse klemmer wiren ned i 
sporet. forhindrer klatring av wiren.

Konstruerte tribopolymer foringer er smøre og 
korrosjonsfri. Høyeste slitestyrke, gir lang levetid, 
lengst i bransjen. Reduserer servicekostnadene. 

Avhengig av modell er drivakslen enten massiv eller 
tykkvegget. Noe som gjør at de tåler høyt dreiemo-
ment.

3,5” diameter på wiretrommel med spor til wiren som 
forlenger dens levetid vesentlig. Standard trommel gir 
løftehøyde på inntil 6 meter.

Braketten gir enkel montering av vinsjhode, krever ingen boring.

Meget kraftig kjede og tannhjul. Man unngår beltedrift som lett slurer ved 
større belasning, som på Flat Plate konstruksjonen.

Kraftig rotasjonsstøpt deksel. 
Beskytter mekaniske og elek-
triske komponenter mot vær 
og vind.

Forseglet vedlikeholdsfri gir-
boks med konisk rullelager.

Robust og kraftig motor, IP 54.

Braketter for gjennomgående 
bolter. Vridbare.

Vedlikeholdsfri rulle, 
selvsmørende.

PVC styre pinne med rør-PVC styre pinne med rør-
kjerne, lett å stille inn. Legg kjerne, lett å stille inn. Legg 
vannscooteren inntil og trykk vannscooteren inntil og trykk 
på fjernkontrollen.på fjernkontrollen.

Vridbar øvre rullebrakett som sikrer 
lik belastning på alle ruller. Smørefri.

Aluminum Aluminum 
bunks med bunks med 
gummilist.gummilist.

Kraftig rektangulær rørko-
nstruksjon gir overlegen 
styrke og stivhet i forhold 
til H-bjelke design. Foren-
klet design gir solid støtte 
til bunksene.

Sidestyring, 
nylon hjul 
som holder 
vognen i riktig 
posisjon og gir 
gjevn drift.

Konstuksjon av beste 
kvalitet sjøvannsbe-
standig aluminium, 
6061-T6 og syrefast 
stål, utstyrt med sin-
kanoder for å beskyt-
te mot elektrolyse.
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Elevator LifterElevator Lifter
Vator, Platinum & High Speed Serien
Fra 2 050 kg til 18 000 kg.

Elevator Liften leveres som standard i 10, 23 eller 
90 grader, for bryggemontering. Ved 90 grader an-
befales betongbrygge, fjellvegg eller en sterk tre-
brygge.  Den kan leveres som høy eller lavprofil, 
avhengig av vanndybde på monteringssted og hvor 
høyt man vil løfte båten. Ved lavprofil montering 
er drivhodene max en meter over bryggedekket og 
liften trenger minimum 1,5 meter vanndybde på 
laveste lavvann for at båten enkelt skal gå av og 
på liften.

Vator Select Serien:
-er økonomi-liften i vår serie av Elevatorlifter. Lif-
ten er helt på høyde med de andre modellene når 
det gjelder ytelse. Den har kun litt enklere utstyrt.
Liften leveres med følgende utstyr som standard:
Lukket kjededrevet gearbokser, lakkerte motorer 
IP54, dreide aluminium wirespoler, rustfri spesial 
wire som også brukes i fly, vedlikeholdsfrie foringer 
og wiretrinser med gummivalser på wiretromlene 
som hindre avspoling, teppebelagte bunks av tryk-
kimpregnert treverk, Bonita manuell kontrollboks, 
norsk brukerveiledning. Fjernkontroll og autostopp 
er ekstra utstyr som de fleste velger å ta med.

PLATINUM Serien:
-er en ny designet lift med alt ekstrautstyr:
Lukket oljefylte gearbokser, lakkerte motorer IP54, 
dreide aluminiums wirespoler, rustfri spesial wire 
som også brukes i fly, med gummivalser på wire-
trommelen som hindre avsporing, vedlikeholdsfrie 
foringer og wiretrinser, aluminium bunks med profi-
lerte UV-bestandig gummilister, GEM kontrollboks, 
fjernkontroll og autostopp, norsk brukerveiledning.

HIGH SPEED Serien:
-er en Elevatorlift som løfter båten i dobbel hastig-
het av standard liftene. Liften leveres med følgende 
utstyr som standard:
Lukket høyhastighet kjededrevet gearbokser, lak-
kerte motorer IP54, dreide aluminiums wirespoler, 
rustfri spesial wire som også brukes i fly, med gum-
mivalser på wiretrommelen som hindre avsporing, 
vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, alumini-
um bunks med profilerte UV-bestandig gummilis-
ter, GEM kontrollboks, fjernkontroll og autostopp, 
norsk brukerveiledning.

Elevatorlift 6800 kg High Speed

Elevatorlift med selvjusterende nivåregulering           Elevatorlift 2050 kg Platinum Serien

Elevatorlift 3600 kg Platinum Serien
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Gummivalse klemmer wiren ned i 
sporet. forhindrer klatring av wiren.

Konstruerte tribopolymer 
foringer er smøre og korro-
sjonsfri. Høyeste slitestyrke, 
gir lang levetid, lengst i 
bransjen. Reduserer service-
kostnadene. 

Avhengig av mo-
dell er drivakslen 
enten massiv eller 
tykkvegget. Noe 
som gjør at de tåler 
høyt dreiemoment.

3,5” diameter på 
wiretrommel med spor 
til wiren som forlenger 
dens levetid vesentlig. 
Standard trommel gir 
løftehøyde på inntil 6 
meter.

Meget kraftig kjede og tannhjul. Man unngår beltedrift 
som lett slurer ved større belasning, som på Flat Plate 
konstruksjonen som våre konkurenter bruker.

Kraftig rotasjonsstøpt 
deksel. Beskytter 
mekaniske og elek-
triske komponenter 
mot vær og vind.

Forseglet 
vedlike-
holdsfri 
girboks 
med konisk 
rullelager.

Robust og kraftig 
motor, IP 54.

Lukket oljefylt gearboks. Vedlikeholds fri.

Braketten gir enkel montering av 
vinsjhode, krever ingen boring.

Rustfri spesial wire som også Rustfri spesial wire som også 
brukes i fly. 7x19 kordeler.brukes i fly. 7x19 kordeler.

Braketter for gjen-
nomgående bolter. 
Vridbare.

PVC styre pinne med rør-PVC styre pinne med rør-
kjerne, lett å stille inn. Legg kjerne, lett å stille inn. Legg 
båten inntil og trykk på fjern-båten inntil og trykk på fjern-
kontrollen.kontrollen.

Vridbar øvre rullebrakett 
som sikrer lik belastning 
på alle hjul. Smørefri. 
Meget kraftig og stabil. 
Molybden fylte nylon hjul.

Konstuksjon av beste 
kvalitet sjøvannsbe-
standig aluminium, 
6061-T6 og syrefast 
stål, utstyrt med sin-
kanoder for å beskyt-
te mot elektrolyse.

Spesial ekstrudert 
aluminium bunks 
med UV-resistent 
gummilist.

Her bruker vi en spesielt 
kraftig plate med CNC mas-
kinert spor som H-bjelkene 
passer inn i. Så blir de boltet 
og sveiset. Dette gir struktu-
rell støtte og ekstra styrke. 
Våre ledd er de sterkeste i 
bransjen.

Selvsmørende 
trinsehjul, vedli-
keholdsfrie.

Teleskop brakett. Bru-
kes også til innfesting i 
bryggefront eller fjell.

VATOR SELECT Serien

PLATINUM 
Serien

Elevatorlifter lages for å løfte: 
2050 kg, 3600 kg, 4500 kg, 6200 kg, 7300 kg, 9100 kg, 11.3 t, 13.6 t, og 18 tonn.
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Båthus LifterBåthus Lifter

Båthus Liften leveres i flere varianter. Den vi be-
skriver her er den som egner seg best og er mest 
brukt i Norge. Det er i utgangspunktet den samme 
liften som vi har for pælemontering. Forskjellen er 
at denne henges opp i tak. Den festes i tverrstilte 
H-bjelker som vist i den største illustrasjonen og 
på bildene. Liften kan også monteres på braketter 
i bryggedekket. Eller den kan bygges helt inn som 
på bildet under.

VATOR SELECT Serien:
-er økonomi-liften i vår serie av Elevatorlifter. Lif-
ten er helt på høyde med de andre modellene når 
det gjelder ytelse. Den har kun litt enklere utstyrt.
Liften leveres med følgende utstyr som standard:
Lukket kjededrevet gearbokser, lakkerte motorer 
IP54, dreide aluminium wirespoler, rustfri spesial 
wire som også brukes i fly, patentert wirelås, ved-
likeholdsfrie foringer og wiretrinser, med nylon-
klemmer på wiretromlene som hindre avspoling, 
teppebelagte bunks av trykkimpregnert treverk, 
Bonita manuell kontrollboks, norsk brukerveiled-
ning. Fjernkontroll og autostopp er ekstra utstyr 
som de fleste velger å ta med.

PLATINUM Serien:
-er en ny designet lift med alt ekstrautstyr:
Lukket oljefylte gearbokser, lakkerte motorer IP54, 
dreide aluminiums wirespoler, rustfri spesial wire 
som også brukes i fly, patentert wirelås, med nylon-
klemmer på wiretrommelen som hindre avsporing, 
vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, alumini-
um bunks med profilerte UV-bestandig gummilis-
ter, GEM kontrollboks, fjernkontroll og autostopp, 
norsk brukerveiledning.

HIGH SPEED Serien:
-er en Elevatorlift som løfter båten i dobbel hastig-
het av standard liftene. Liften leveres med følgende 
utstyr som standard:
Lukket høyhastighet kjededrevet gearbokser, lak-
kerte motorer IP54, dreide aluminiums wirespoler, 
rustfri spesial wire som også brukes i fly, patentert 
wirelås, med nylonklemmer på wiretrommelen som 
hindre avsporing, vedlikeholdsfrie foringer og wire-
trinser, aluminium bunks med profilerte UV-bestan-
dig gummilister, GEM kontrollboks, fjernkontroll og 
autostopp, norsk brukerveiledning.

Vator, Platinum & High Speed Serien
Fra 2 050 kg til 24 500 kg

Båthuslift Vator Select Serien 3200 kg
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Det miljøvennlige valget!

Braketter for oppheng 
av lift i H-bjelkene.

H-bjelker som festes 
på tvers i taket på 
båthuset.

Vedlikeholdsfri rulle, 
selvsmørende.

PVC styre pinne med PVC styre pinne med 
rørkjerne, lett å stille inn. rørkjerne, lett å stille inn. 
Kjør båten inn i krybben og Kjør båten inn i krybben og 
trykk på fjernkontrollen.trykk på fjernkontrollen.

Teppebelagt bunks Teppebelagt bunks 
av trykkinpregnert av trykkinpregnert 

treverk.treverk.

Konstuksjon av beste 
kvalitet sjøvannsbe-
standig aluminium, 
6061-T6 og syrefast 
stål.

IMM har som eneste produ-
sent, sine patenterte wiire-
låser på alle 4 wirene. Dette 
forenkler nivåjusteringer og 
wireskifte betraktlig.

IMM har også en patentert løsning på 
stolpe/båthusliftene sine. Sideveggene 
på liften med drivakslen i midten har 
et stepp.Dette gjør hele liften meget 
stabil og sterk i forhold til 
konkurentene.

Rustfri spesial 
wire som også 
brukes i fly.

Båthusliftene lages for å løfte: 
2050 kg, 3200 kg, 4500 kg, 5900 kg, 7300 kg, 9100 kg, 12t, 15t, 18t, 24t og 30 tonn.
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Stolpe LifterStolpe Lifter
Vator, Platinum & High Speed Serien

Stolpe Liften leveres i flere varianter med for-
skjellige utstyrspakker.

VATOR SELECT Serien:
-er økonomi-liften i vår serie av Elevatorlifter. Lif-
ten er helt på høyde med de andre modellene når 
det gjelder ytelse. Den har kun litt enklere utstyrt.
Liften leveres med følgende utstyr som standard:
Lukket kjededrevet gearbokser, lakkerte motorer 
IP54, dreide aluminium wirespoler, rustfri spesial 
wire som også brukes i fly, patentert wirelås, ved-
likeholdsfrie foringer og wiretrinser, med nylon-
klemmer på wiretromlene som hindre avspoling, 
teppebelagte bunks av trykkimpregnert treverk, 
Bonita manuell kontrollboks, norsk brukerveiled-
ning. Fjernkontroll og autostopp er ekstra utstyr 
som de fleste velger å ta med.

PLATINUM Serien:
-er en ny designet lift med alt ekstrautstyr:
Lukket oljefylte gearbokser, lakkerte motorer 

IP54, dreide aluminiums wirespoler, rustfri spesial 
wire som også brukes i fly, patentert wirelås, med 
nylonklemmer på wiretrommelen som hindre av-
sporing, vedlikeholdsfrie foringer og wiretrinser, 
aluminium bunks med profilerte UV-bestandig 
gummilister, GEM kontrollboks, fjernkontroll og 
autostopp, norsk brukerveiledning.

HIGH SPEED Serien:
-er en Elevatorlift som løfter båten i dobbel has-
tighet av standard liftene. Liften leveres med føl-
gende utstyr som standard:
Lukket høyhastighet kjededrevet gearbokser, 
lakkerte motorer IP54, dreide aluminiums wire-
spoler, rustfri spesial wire som også brukes i fly, 
patentert wirelås, med nylonklemmer på wire-
trommelen som hindre avsporing, vedlikeholds-
frie foringer og wiretrinser, aluminium bunks med 
profilerte UV-bestandig gummilister, GEMkontroll-
boks, fjernkontroll og autostopp, norsk brukervei-
ledning.

FIRE STOLPERS LIFT ÅTTE STOLPERS LIFT

Standard vektklasser:

• 4 stolper
• 2050 kg
• 3200 kg
• 4500 kg
• 5900 kg
• 7300 kg
• 9100 kg
• 12200 kg
• 8 stolper
• 14500 kg
• 18200 kg
Større lifter på forespørsel

Stolpelift Vator Select            Superlift montert på pæler                Stolpelift Platinum 5900 kg
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Det miljøvennlige valget!

Vedlikeholdsfri rulle, 
selvsmørende.

PVC styre pinne med PVC styre pinne med 
rørkjerne, lett å stille inn. rørkjerne, lett å stille inn. 
Kjør båten inn i krybben Kjør båten inn i krybben 
og trykk på fjernkontrol-og trykk på fjernkontrol-

Konstuksjon av beste kvalitet 
sjøvannsbestandig aluminium, 
6061-T6 og syrefast stål.

IMM har som eneste produ-
sent, sine patenterte wiire-
låser på alle 4 wirene. Dette 
forenkler nivåjusteringer og 
wireskifte betraktlig.

IMM har også en patentert løsning på 
stolpe/båthusliftene sine. Sideveggene 
på liften med drivakslen i midten har 
et stepp.Dette gjør hele liften meget 
stabil og sterk i forhold til 
konkurentene.

Rustfri spesial 
wire som også 
brukes i fly.

Spesial ekstrudert 
aluminium bunks 
med UV-resistent 
gummilist.

Nylon klemmer wiren inn i sporet. 
forhindrer klatring av wiren.

3,5” diameter på 
wiretrommel med spor 
til wiren som forlenger 
dens levetid vesentlig. 
Standard trommel gir 
løftehøyde på inntil 6 
meter.

Meget kraftig kjede og tannhjul. Man 
unngår beltedrift som lett slurer ved 
større belasning, som på Flat Plate 
konstruksjonen som våre konkurenter 
bruker.

Forseglet 
vedlike-
holdsfri 
girboks 
med konisk 
rullelager.

Robust og kraftig 
motor, IP 54.

Lukket oljefylt gearboks. 
Vedlikeholds fri.

Rustfri spesial wire som Rustfri spesial wire som 
også brukes i fly.også brukes i fly.

VATOR SELECT Serien

PLATINUM Serien
Konstruerte tribopo-
lymer aksel lagre er 
smøre og korrosjons-
frie. Høy styrke gir in-
dustriens best holdbar-
het. Vedlikeholdsfrie.

Høykapasitets aksel for høy 
dreiemoment. Galvanisert.

Stolpeliftene lages for å løfte: 
2050 kg, 3200 kg, 4500 kg, 5900 kg, 7300 kg, 9100 kg, 12t, 15t, 18t, 24t og 30 tonn.
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SuperLiftSuperLift
Elevator, Stolpe og Båthuslifter
Fra 4 500 kg til 30 000 kg.

IMM QUALITY SUPER LIFT ble utviklet for 
repeterende bruk i marina applikasjoner hvor 
holdbarhet og lang levetid er avgjørende. Vi har 
imidlertid funnet ut at mange båteiere ville ha 
tryggheten med å oppgradere til den beste til-
gjengelige båtheisen på markedet. Derfor har 
Superliften blitt en suksess. Superliften har et 
girløst høyeffektivt cycloidal drivverk som er 
det kraftigste og mest holdbare driv system på 

markedet. Uten tannhjul som slites og gnager 
på hverandre. Våre girløse cykliddrev har uover-
truffen holdbarhet og legendarisk pålitelighet. Vi 
er så trygge på våre cycloidal reduksjonsgir at vi 
garantere dem for livet *. Og ingenting er ras-
kere når du løfter båten din, mer enn dobbelt 
så fort som den nærmeste konkurrentens høye 
hastighet lift.(se sammenligningstabellen). Su-
perliften setter standarden på kvalitet.

FIRE STOLPERS LIFT ÅTTE STOLPERS LIFT ELEVATOR LIFT

Superlift 15 tonn montert i båthus, med plass til 2 båter
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Det miljøvennlige valget!

Industriell klasse ANSI 
drivkjede for kraft overfø-
ring. Høy strekkfasthet.

Industrial duty gearless cycloidal drive er det mest 
holdbare og effektive drivverk tilgjengelig i båtheis-
industrien. Superliften er den raskeste heisen per 
hestekraft. Opptil 34.000 in-lbs av utgangsmomen-
tet.Opptil 34.000 in-lbs av utgangsmoment.

Høy dreie-
momentka-
pasitet
sveiset 
direkte til 
drivakslen.

3,5” diameter på wiretrommel 
med spor til wiren som forlenger 
dens levetid vesentlig. 

Gummivalse klemmer 
wiren ned i sporet. 

Konstruerte tribopo-
lymer aksel lagre er 
smøre og korrosjons-
frie. Høy styrke gir in-
dustriens best holdbar-
het. Vedlikeholdsfrie.

Høykapasitets aksel for høy 
dreiemoment. Galvanisert.Robust og kraftig 

motor, IP 54.

Feil sikker motor-
brems.Holder 
liftarmer på plass. 
Bremsen låser når 
strømmen er av.

Elevatorlift 13600 kg, Superlift High Speed, med Grandessa 39 på liften.

Superlift 9 tonn
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Seilbåt LifterSeilbåt Lifter
Elevator og Stolpe lifter, brukes.

Alle seilbåtkrybbene lages etter mål på båt/
kjøl og tilpasses Elevator eller Stolpe lifter.

Elevatorlift 3600 kg, påmontert seilbåtkrybbe

Stolpelift med seilbåtkrybbe

Superlift montert på pæler, 8 tonn.
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Det miljøvennlige valget!Diverse monteringer

Superlift med plass til 2 båter, 15 tonn. Elevatorlift med selvjusterende nivåregulering

Elevatorlift 4500 kg Platinum Serien         Elevatorlift Platinum Serien, lav profil.

Elevatorlift 4500 kg Vator Select Serien Elevatorlift Platinum Serien, 3600 kg.

Elevatorlift 2050 kg Platinum Serien, høy profil Elevatorlift High Speed, 9 tonn, lav profil
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Titan Yacht LiftTitan Yacht Lift

Den ultimate båtheisen på markedet, vår Titan linje 
med luksusbåtlifter satte en ny standard på ytelse, 
sikkerhet og pålitelighet og løfter selv de største 
yachter. Titanliftene bruker cycloidal-drivverk, som 
er de kraftigste og mest effektive drivverkene i 
bransjen, de maksimerer utgangsmomentet og løf-
tehastigheten. Denne ”Best of the Best” lift design 
leveres som standard med alt tenkelig utstyr inklu-
dert:

• Helt lukket aluminiums topp bjelker, med tonet 
inspeksjon vinduer, som blir pulverlakkert for å 
matche hvilken som helst farge.

• Tilpassede bunks og krybbesystemer er konstru-
ert i samråd med yachtprodusenten for å gi den 
perfekte passformen og riktig skrogstøtte.

• En-delt, solid aluminium drivaksel / riflet kabel 
trommel med ekstra bøyelig 6 x 37 spesial rustfri 
stål wire og doble automatiske kabelruller.

• Vedlikeholdsfri, selvjusterende nivåregulering, 
som alltid holder båten rett i liften.

• Variabel frekvensomforming med PLC-kontroller 
som øker hastigheten, aktivert soft start og stopp, 
liften tillater flere stopp-punkter. Kan brukes med 
en håndholdt sender eller med din smarttelefon.

Fra 34 tonn til 63,5 tonn.

Nor Tech 80 fot Roadster 3800 HP på 60 tonns Titan Yacht Lift, montert i Florida.
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Det miljøvennlige valget!

Selvjusterende heavy duty
blokk, forseglet aksel
Lageret er vedlikeholdsfritt.

Autostopp med dekoder, 
fungerer med VFD kon-
trollsystem for å gi auto-
matisk nivåregulering
og flere stopp punkter.

8 ”diameter massiv 
aluminium aksel er dreid 
på en CNC-dreiebenk 
med spor til wiren, som 
forlenger wirens levetid.

Fjærbelastet gummivalse 
som klemmer wiren ned i 
sporet. Som forhindrer at 
wiren klatrer og legger seg 
dobbelt.

Industrial duty gearless cycloidal drive det er mest
holdbare og effektive drivverket  som er tilgjen-
gelig i båtliftindustrien. Høy støtkapasitet og 
dreiemoment klassifiserer opptil 521 000 in-lbs av 
utgangsmomentet.

Industrielle 3-fas motorer i
rustfritt stål. Fungerer i for-
bindelse med frevkvensom-
former for å gi myk start 
og stopp.

Feil sikker motorbrems.Holder 
liftarmer på plass. Bremsen 
låser når strømmen er av.

Helt lukket, øvre bjelker, med tonet 
inspeksjonsvinduer, forlenger pro-
duktets levetid ved å beskytte
mekaniske og elektriske komponen-
ter fra de marine elementene.

6061-T6 korrosjonsbestan-
dig aluminiumskvalitet i 
marine klasse og rustfritt 
stål konstruksjon med 15 
år strukturell garanti.

Fullt tilpasset skrogstøtte. 
Krybbe systemene er kon-
struert i konsultasjon med 
båten produsent for å gi den 
perfekte passform og skikke-
lig skrogstøtte.Øvre bjelkeramme og 

deksel pulver lakkeres 
for å matche hvilken 
som helst farge på 
f.eks. båten

T302 / 304 rustfritt stålkabler
med 6x37 konstruksjon for 
maksimal fleksibilitet og høy-
este levetid.

Artikulerende skivebraketter sikrer
lik belastning på hver wire.

Store trinser med konstruerte tribopolymer foringer er 
smøre og korrosjonsfri. Høy lastekapasitet gir industri-
ens best holdbarhet. Disse vedlikeholdsfrie lagerene
redusere service kostnader.

Fler H-bjelke, krybbe-
konstruksjon gir en
sterk og stabil støtte
for det tilpassede bunks-
systemet.
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TilbehørTilbehør
Diverse tilbehør til båtlifter

Wire trinsehjul Blylodd til wiren på båthuslift Motorer, 1-fas og 3-fas Rustfri spesialwire

Braketter til bunks Aluminium bunks Teppebelagt tre bunks Brakett for sidefeste

Sink anode med syrefastwire Arbeids Plattform til krybben Gangvei til krybben Trapp til gangvei

GEM boks m/fjernk/autostop Solcelle drift av båtliften Nylon wireklemme Wirespole

Bonita manuell kontrollboks Kontrollboks m/fjernk/autost Håndhold fjernkontroll Automatisk stopp oppe/nede
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Det miljøvennlige valget!
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Marine Boatlifts AS  -  Verpetveien 51  -  1540 Vestby

E-post: post@marineboatlifts.no
Telefon: 975 14 035

 

www.marineboatlifts.no

I tillegg til å være den største båtlift fabrikken i USA, bygger de, de beste 
og mest pålitelige båtliftene. IMM Quality’s fullservice ingeniøravdeling er 
unik i bransjen. De har laget mange innovasjoner og har generert det mest 
avanserte båtlift design på markedet helt fra de første båtliftene ble produ-
sert. Og etterhvert fra de minste PWC vannscooterlifter til de største yacht 
liftene, som er de mest avanserte båtliftene i bransjen. Med dette kan våre 
kunder stole på våre spesial konstruerte produkter og den grundige testin-
gen gjennom mange år.
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