
GE BÅTLIVET ETT LYFT
Med en Presto-lyft sjösätter du snabbt och enkelt 
en vattenskoter eller gummibåt från badbryggan.

Svensk Kvalitet, Säkerhet och Design.



L200F
Båtägare vet hur komplicerat det är att ta med sin vattenskoter eller RIB på 
badbryggan. Den vanligaste lösningen är att sjösätta och lyfta vattenskotern 
eller RIB-båten med Passarelle, vilket både tar lång tid och engagerar minst 
två personer.

Genom en unik och patenterad lösning har PrestoMarine skapat en lyft som 
gör att en person själv kan sjösätta och lyfta vattenskotern på mindre än två 
minuter.

Med en Prestolyft monterad på badbryggan blir det enklare att nyttja din vat-
tenskoter. Du kan snabbt och enkelt hämta eller skjutsa iland gäster, upptäcka 
härliga badvikar och ta turer i skärgården.

Användningsområde
Presto L200F är anpassad för dem som önskar sjösätta och lyfta gummibåtar, 
jollar eller lättare vattenskotrar. Lyftkapaciteten är 200 kg. Lyftarmarna har 
justerbara kölstöd som är anpassade för såväl vattenskotrar som gummibåtar.

Montering av L200F-lyft
Lyften är anpassad för en badbrygga med ett djup av minst 500 mm och där 
höjden från vattenytan till badbryggan är max 500 mm.

Monteringen av lyften går bra att göra själv. Önskar ni hjälp med monteringen 
så hjälper vi till att förmedla kontakten med en auktoriserad montör.

Kölstöd
Till varje lyft medföljer 2 st kölstöd anpassade till gummibåtar och 1 st kölstöd 
anpassad för vattenskoter. Lyften anpassas sedan enkelt till det du vill ta med.

PRESTO L200F TEKNISKA SPECIFIKATIONER

LYFT

Längd 1190 mm
Bredd 130 mm
Höjd 250 mm
Höjd uppfällt läge 910 mm
Vikt 70 kg
Lyftkapacitet 200 kg
Material AISI 316
Ytbehandling Pulverlackerad
Kölstöd 2 st till gummibåt,
 1 st till vattenskoter

FAST FÄSTE

Längd 440 mm
Bredd 250 mm
Vikt 3 kg

Elektrisk cylinder 10 000 N

ELEKTRONIKSYSTEM

Spänning 12V
Fjärrkontroll standard Trådlös



XL500F/XL500R
Användningsområde
Presto XL500F/R har en större kapacitet jämfört med 
L200F. XL500F/R lyfter upp till 500 kg och finns i två 
utföranden. XL500F har fasta fästen och XL500R har 
skensystem.

Med ett skensystem får man möjlighet att dra vat-
tenskotern eller jollen in över badbryggan. På så vis 
förskjuter man tyngdpunkten föröver. Lyftarmarna har 
samma justerbara kölstöd som L200F-lyften.

Montering av XL500-lyft
XL500F behöver en badbrygga med ett djup av minst 
500 mm och XL500R kräver ett djup på badbryggan 
om 1000 mm. Lyfthöjden från vattenytan till badbryg-
gan är 500 mm.

Rådgör med oss angående monteringen så hjälper vi 
till att förmedla kontakten med en auktoriserad montör.

Kölstöd
Till varje lyft medföljer 2 st kölstöd anpassade till gum-
mibåtar och 1 st kölstöd anpassad för vattenskoter.
Lyften anpassas sedan enkelt till det du vill ta med.

”Presto XL500 visade sig uppfylla alla mina önskemål. Patentet som ligger till grund för produkten är helt enkelt genial. Enkelheten och 
snabbheten är de största fördelarna. Vart jag än landar med båten samlas folk runt den och vill att jag demonstrerar lyften. Jag är jättenöjd 
med Presto XL500 och med den fantastiska service som PrestoMarine ställer upp med.”

Jan-Erik Henriksen, Oslo, ägare av en North West 560 med en XL500 

PRESTO XL500 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 XL500F XL500R

LYFT 

Längd 1190 mm 1190 mm
Bredd 130 mm 130 mm
Höjd 250 mm 250 mm
Höjd uppfällt läge 910 mm 910 mm
Vikt exklusive skensystem 80 kg 80 kg
Lyftkapacitet 500 kg 500 kg
Material AISI 316 AISI 316
Ytbehandling Pulverlackerad Pulverlackerad
Kölstöd 2 st till gummibåt, 2 st till gummibåt
 1 st till vattenskoter 1 st till vattenskoter

 FAST FÄSTE SKENSYSTEM

Längd 440 mm 900, 1100 och 1300 mm är
  standard, kan kundanpassas
Bredd 250 mm 202 mm
Vikt 3 kg 20 kg (för 900 mm)
 
HYDRAULIKSYSTEM

Effekt 12V/1800W, 24V /2200W 12V/1800W, 24V /2200W
Arbetstryck 120-160 bar 120-160 bar
Volym tank 3 l 3 l
Extra pump Handpump Handpump
Vikt 6,9 kg 6,9 kg
Typ av olja Bio hydraulolja Bio hydraulolja

ELEKTRONIKSYSTEM

Spänning 12/24V 12/24V
Fjärrkontroll standard Fjärrkontroll med sladd Fjärrkontroll med sladd
Tillval Trådlös fjärrkontroll Trådlös fjärrkontroll



ÅTERFÖRSÄLJARE: MA Products AB
Svedjevägen 12, 931 36 Skellefteå

E-post: sales@prestomarine.se
www.prestomarine.com

PRESTANDA
Våra produkter anpassas utifrån 
din båt och vad du vill lyfta. 
Den stora lyften XL500 kan 
med fördel kompletteras med 
ett skensystem om du har en 
djupare badbrygga. Då kan du 
skjuta in din vattenskoter eller 
gummibåt över badbryggan 
under färd.

SÄKERHET
Våra lyftar har en automatisk 
låsmekanism samt automatiska 
slangbrottsystem för XL500. 
Skensystemen är dessutom 
utrustade med multilåsning 
för att förebygga olyckor. 
PrestoMarines produkter är 
naturligtvis CE-märkta.

KVALITET
När det gäller materialval har 
vi inte prutat på någon punkt. 
Alla detaljer är tillverkade av 
högsta kvalitet av 316 rostfritt 
stål. Detta är absolut nödvändigt 
eftersom produkten utsätts för 
extrem yttre påverkan till sjöss. 
Lyften är användarvänlig, har 
frigående synkronisering och 
lösningar som klarar oförutsedda 
händelser.

DESIGN
Våra produkter har en modern 
och påkostad design kombinerat 
med enkelhet och flexibilitet. 
Det gör att lyften smälter in i 
båten på ett smakfullt sätt. Att 
demontera lyften helt eller delvis 
är enkelt och går snabbt.


