
SchwenkArm VARIO 2.50
z dodatkową regulacją rozstawu supportów

50 mm - wysokość nad 
posadzką po złożeniu

Supporty
malowane
proszkowo

SchwenkArm 2.50

ObrotoweTeleskopowe, 2-częściowe

ObrotoweTeleskopowe, 2-częścioweRegulowany rozstaw
supportów 2×313 mm

Supporty
malowane
proszkowo

50 mm - wysokość nad 
posadzką po złożeniu

KORZYŚCI:

Nieograniczony dostęp do
podwozia. Rozstaw stempli

2285 mm

Pełny dostęp w obrębie 360° wokół 
pojazdu. Bezproblemowe otwieranie 

drzwi podniesionego pojazdu

Wymienne supporty

Łatwe ustawianie pojazdu na
podnośniku

Indukcyjny wyłącznik krańcowy
Błędy sygnalizowane akustycznie
i wizualnie
Cicha praca
Silnik zanurzony w oleju

OPCJE:

Ocynk ogniowy kasety
dodatkowe zabezpieczenie antyko-

rozyjne

Kaseta future-proof
umożliwia w przyszłości zmianę 

rozstawu stempli bez prac
budowlanych

Automatyczne smarowanie
z dodatkowym zbiornikiem

na smar 

Regulacja rozstawu



Specyfikacja
SchwenkArm 2.50 / SchwenkArm 2.50 VARIO

Akcesoria

UDŹWIG

ROZSTAW STEMPLI

kaseta standard (brak możliwości zmiany rozstawu)
kaseta future-proof 2285 (możliwa zmiana rozstawu)
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

MIN. WYSOKOŚĆ PUNKTU PODPARCIA

SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU (dla kasety standard 2285)
ŚREDNICA STEMPLA

GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA

MOC SILNIKA

ZASILANIE

DŁUGOŚĆ KABLA DO STEROWANIA

CZAS PODNOSZENIA / OPUSZCZANIA

5.000 kg.

2285 mm.

1500 / 1785 / 2285 mm.

1926 mm

110 mm

2155 mm

123 mm

2408 mm

3,0 kW

400/16 V/A

11 m

≈ 35 sec.

5.000 kg.

2285 mm.

1500 / 1785 / 2285 mm.

1926 mm

110 mm

2.140 mm

123 mm

2.408 mm

3,0 kW

400/16 V/A

11 m

≈ 35 sec.

1 2 43 5 6

50
°

10
45

2285

807

81
0

19
80

16
20

36
00

36
0

2275
2155

17
29

R
1620

R 810

Aufnahme
Schwenkarm V

36
00

16
20

81
0

81
0

au
sz

ie
hb

ar
36

0

19
80

2960

214036
0

2285

R 810R
162

0

313
zakres

rozsunięcia

1340

2840

Adapter
d130 × d45 / 25-55

Adapter NCV3 Dorn
d45 × d70  / 125-250

Adapter V-pryzmat
d45 / 182-312 mm

Adapter U
d130 × d45 /193-295 mm

Adapter przedłużenie
80 mm

Adapter przedłużenie
130 mm

Wysokość nad posadzką
po opuszczeniu: 50 mm



Opocjonalne automatyczne 
smarowanie z dodatkowym 
zbiornikiem na smar 

Kaseta Future-proof
Umożliwia zmianę rozstawu stempli w przyszłości
bez prowadzenia prac budowlanych.

System wymiany supportów 
umożliwia dopasowanie podno-
śnika do zmieniających się 
przyszłych potrzeb warsztatu

Dostępna w 2 wersjach o 
nastepującyh rozstawach 
stempli:

● 1500 / 1785 / 2285 mm. 
● 1500 / 1785 / 2685 mm.

● 1500 mm    ● 2285 mm    ● 2685 mm

Wygodny panel sterowania

Chromowany tłok i cylinder

Aluminiowa pokrywa

Aluminiowe kielichy
prowadzące ze zintegrowaną

komorą smarującą

3-częściowa belka
synchronizacyjna

wania

linder

krywa

elichy
waną

rującą

belka
cyjna

Kaseta Standard
Dostępna w 3 wersjach różniących się rozstawem stempli:

Wymienne supporty

Kasety w standardzie posiadają 
zabezpieczonie antykorozyjne:
MALOWANIE PROSZKOWE.

Kasety dostęne z opcjonalnym, 
dodatkowym zabezpieczeniem: 
OCYNK OGNIOWY.



System chowania supportów
w posadzce pozwala na elastyczne 
zarządzanie przestrzenią nowocze-
snego serwisu.

Klienci będą pod wrażeniem 
przestrzeni w warsztacie!

Aluminiowa pokrywa kasety. Perfekcyjne spasowanie z 
kasetą oraz wyprofilowana uszczelka chronią wnętrze 
kasety przed kurzem i wodą. Pokrywa świetnie prezen-
tuje się wizualnie!

Systemy licowania z posadzką



Nieograniczona przestrzeń pod 
pojazdem dla wysokiego komfortu 
pracy i bezpieczeństwa

1335
mm

2285
mm

Dodatkowe 285 mm (różnica pomię-
dzy rozstawem 1500 mm a 1785 mm) 
umożliwia demontaż zestawu baterii 
np. w BMW i3)

Korzyści
szerokiego
rozstawu
stempli Rozstaw 1335 mm w przypadku 

współczesnych samochodów 
premium jest niewystarczający

Swobodny Dostęp do całego 
podwozia w pojazdach 
luksusowych

Swobodny dostęp w obrębie 360 stopni wokół pojazdu przy otwartych 
drzwiach


