PODNOŚNIKI
KOLUMNOWE

Mobilny podnośnik śrubowy
Emanuel MCL
Jednokolumnowy, udzwig na kolumnę 5.5 t. 7.5 t. 8.5 t. 10 t.
Dostępny w konfiguracjach od 4 do 8 kolumn.

MODEL
MCL 100.8.S
Udźwig: 80 t. (8x10 t.)
MCL 100.6.S
Udźwig: 60 t. (6x10 t.)
MCL 100.4.S
Udźwig: 40 t. (4x10 t.)
MCL 85.8.S
Udźwig: 68 t. (8x8,5 t.)
MCL 85.6.S
Udźwig: 51 t. (6x8,5 t.)
MCL 85.4.S
Udźwig: 34 t. (4x8,5 t.)
MCL 75.8.S
Udźwig: 60 t. (8x7,5 t.)

1. Śrubowy mechanizm podnoszenia.
2. Elektroniczna synchronizacja kolumn
3. Samodiagnostyka, wyświetlanie wszystkich blędów serwisowych
4. Elektroniczna, automatyczna kontrola zużycia nakrętki
5. Wyświetlacz LCD
Podnośnik śrubowy, jednokolumnowy MCL EMANUEL przeznaczony jest do
obsługi pojazdów dostawczych, ciężarowych oraz autobusów o masie własnej,
w zależności od wersji zestawu, od 22 t. do 80 t. Naped elektromechaniczny.
Pojazd podejmowany jest za koła za pośrednictwem wideł (stałe lub regulowane).

MCL 75.6.S
Udźwig: 45 t. (6x7,5 t.)
MCL 75.4.S
Udźwig: 30 t. (4x7,5 t.)
MCL 55.8.S
Udźwig: 44 t. (8x5,5 t.)
MCL 55.6.S
Udźwig: 33 t. (6x5,5 t.)
MCL 55.4.S
Udźwig: 22 t. (4x5,5 t.)

Mechanizm podnoszenia oparty jest o zespół śruba-nakrętka napędzany przez
silnik elektryczny. Sterowanie podnośnikiem realizowane jest z panelu sterowania, który może być umieszczony na kolumnie.
Wyposażenie opcjonalne:
• regulowany rozstaw wideł
• nakładki na widły dla kół fi 500-700 mm
• nakładki na widły dla kół fi 700-800 mm
• nakładki na widły dla kół fi 800-900 mm
• sterowanie główne wydzielone, na stojaku
• sterowanie góra/dół na każdej kolumnie
• pilot sterowania z kablem 15m
• system lamp ostrzegawczych na kolumnach
Podpory regulowane i trawersy
• podpora regulowana 7,5 t, 460-760 mm
• podpora regulowana 7,5 t, 1265-2000 mm
• trawers niskoprofilowy 8,5 t
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SPECYFIKACJA:
Napęd: śrubowy
Mobilny: tak
typ: jednokolumnowy
Wysokość podnoszenia:
1750 mm
Średnica chwytanego
koła: 900-1200 mm
Zasilanie: 230/400V 50 Hz
MCL 55

MCL 75
MCL 85

MCL 100

