WYPOSAŻENIE DLA: WARSZTATÓW - SKP - MYJNI - KOLEJNICTWA

Podnośnik osi SD20L/SD26L
Producent: AC Hydraulik
Kategoria: Podnośniki osi
Typ pojazdu:

CECHY URZĄDZENIA
1. Szybkie i efektywne podnoszenie dzięki cichej pompie sterowanej ręcznie
2. Niska wysokość opuszczonego podnośnika zaledwie 180 mm sprawia, że nadaje się do pojazdów z niskim prześwitem
3. Regulowana górna belka nośna może być przedłużona do 1610 mm
4. Unikalny regulowany system mocowania wózka podnośnika - przeznaczony do wszystkich podnośników i kanałów
5. Dwuręczna operacja opuszczania, automatyczna blokada bezpieczeństwa i zawór przeciążeniowy dla optymalnego
bezpieczeństwa
6. Standardowo dostarczane z zestawem 3 przedłużek (10/40/85 mm) i gumową poduszką dla ochrony karoserii

ZASTOSOWANIE
Podnośniki osi AC HYDRAULIC SD20L i SD26L są hydraulicznymi urządzeniami o ręcznym napędzie pompy.
Podnośniki przeznaczone do osiowego podnoszenia samochodów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarówek.
Urządzenia skonstruowane zostały z myślą o ich montażu zarówno w kanale rewizyjnym jak i na podnośnikach.
Podnośniki wyposażone są w teleskopowe ramiona podnoszące, które w prosty sposób umożliwiają precyzyjne ustawienie
podnośnika do punktów podparcia pojazdu. Opcjonalnie urządzenie można doposażyć w dodatkowe uchwyty, przedłużki i
podpórki. Niska wysokość opuszczonego podnośnika sprawia, że nadaje się do zastosowania przy obsłudze pojazdów z
niskim prześwitem, oraz aut sportowych.
Regulowana górna belka nośna może być przedłużona do 1610 mm, i łatwo dopasowania do różnych pojazdów.

Unikalny regulowany system mocowania wózka podnośnika - przeznaczony do podnośników montowanych na posadzce
lub w zagłębieniu, oraz kanałów naprawczych i diagnostycznych.
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Dwuręczna operacja opuszczania, automatyczna blokada bezpieczeństwa i zawór przeciążeniowy dla optymalnego
bezpieczeństwa. Standardowo dostarczane z zestawem 3 przedłużek (10/40/85 mm) i gumową poduszką dla ochrony
karoserii
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