PODNOŚNIKI STEMPLOWE

Podnośniki stemplowe BLITZ S2
Seria elektrohydraulicznych podnośników pojazdów
ciężarowych i autobusów. Do hal obsługi pojazdów użytkowych
i ZKM. Zapewniają pełny dostęp do serwisowanego pojazdu.

MODEL
T2
Konfiguracja z 2 stemplami

T3
Konfiguracja z 3 stemplami

T4
Konfiguracja z 4 stemplami

1. Żaluzja FLEXCOVER
2. System zabezpieczający ISA-DUPLEX
3. Programowana pozycja stempla
4. Chromowane powierzchnie tłoków
5. Bogata oferta adapterów i akcesorii
Minimalna ilość miejsca i maksimum swobody.
Optymalne rozwiązanie do hali naprawczej. Minimalna ilość miejsca i
maksimum swobody. Zabudowanne w posadzce podnośniki hydrauliczne
zajmują minimalną ilość miejsca w hali co zapewnia maksymalnie dużo
swobody podczas czynności serwisowych.
Automatyczne, programowalne ustawianie siłowników do typu pojazdu
Pozycja pierwszego siłownika jest stała, drugi siłownik przesuwane za pomocą
własnego napędu elektrycznego, w celu dopasowania położenia do rozstawu
osi obsługiwanego pojazdu. Programowne, po wybraniu zapamiętanego
ustawienia siłownik automatycznie ustawia się w pozycji właściwej dla danego
pojazdu.
Przesuwne pokrycie FLEXCOVER
Zwijana i rozwija automatycznie galwanizowana żaluzja zakrywająca kanał
technologiczny o nośności 4t. Umożliwia swobodną pracę z wykorzystaniem
wyposażenia dodatkowego (np. dźwignik do demontażu skrzyń biegów, wózki
narzędziowe itp). oraz na przejazd po kanale pojazdem użytkowym.
Wysokie podnoszenie, niewielka głębokość zabudowy
Podnośnik może być dostarczony razem z kasetą (kanałem) o głębokości 1450
mm, w całości zabetonowanym w ziemi (wersja "R"), lub z samą ramą, po
której porusza się podnośnik we wcześniej przygotowanym kanale o
minimalnej głębokości 1400 mm (wersja "W").
Bezpieczeństwo i twałość
Opatentowany
system
zabezpieczający
ISA-DUPLEX
z
siłownikiem
zabezpieczającym zwewnątrz siłownika głównego/unoszącego. Oba siłowniki
posiadaja odrębne obiegi hydrauliczne. Tłoki są wzmocnione poprzez
chromowanie, co zapewnia ogromną trwałość podnośnika.
Liczne oryginalne akcesoria oraz trawersy
Tuleje, dystanse, talerzyki oraz trawersy pozwalą na optymalne dostosowanie
podnośnika DUPLEX S2 do potrzeb klienta.
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SPECYFIKACJA
Udźwig na kolumnę (siłownik): 15 t
Wysokość podnoszenia: 1900 mm
Czas podnoszenia: 85 s
Czas opuszczania: 72 s
Minimalny prześwit pojazdu: 112 mm
Ilość oleju w układzie/ 1 siłownik: 55 l
Zasilanie: 400 V / 50Hz
Standardowy zakres przesuwu słiłownika:
3600 mm

