
Uni-lift 2.35 / 2.35 -1785 
Dwustemplowy podnośnik montowany w kasecie

SUPPORTY NA POSADZCE

Aluminiowe płyty
z antypoślizgowym
wykończeniem

Gumowe
podkładki
70 mm

Punkty podparcia z regulacją pozycji wzdłuż i w poprzek

Supporty malowane
proszkowo

Niski najazd
60 mm

KORZYŚCI:
•	 Aprobata	Mercedes-Benz

• Oszczędność miejsca w warsztacie, wymagana 
szerokość stanowiska to 3,5 m

• Rozstaw stempli: 1500 / 1785 mm

• Nieograniczony dostęp do podwozia

• 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:
• Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne 

kasety ocynkiem ogniowym

• Zmiana rozstawu stempli bez prac budowlanych 
po wybraniu opcji z kasetą future-proof

• Automatyczne smarowanie z dodatkowym 
zbiornikiem na smar

SPECYFIKACJA

Udźwig 3500 kg

Rozstaw stempli

Kaseta standard (brak 
możliwości zmiany rozst-
awu)

1500 lub 1785 mm

Kaseta future-proof 1500 / 1785 

Wysokość 
podnoszenia 2023 mm

Wysokość najazdu 60 mm

Głębokość 
montażowa 2408 mm

Moc silnika 3,0 kW

Zasilanie 400/16 V/A

Czas podnoszenia / 
opuszczania  35 sek.

GOTOWY	
NA SERWIS 
POJAZDÓW 
ELEKTRYCZNYCH

Podczas podnoszenia, mechanizm 
kasety unosi dno ramy do momentu 
zlicowania z posadzką.

3,5 t

SUPPORTY W POSADZCE



Akcesoria

Gumowa podkładka

290 × 335 × 20 mm

Gumowa podkładka

120 × 120 × 40 mm

Gumowa podkładka

piramidka 70 mm

Gumowa podkładka

piramidka 140 mm

MIDI	/	PLUS	MIDI-1785: Optymalny wybór. 
Umożliwia podnoszenie zarówno samochodów 
osobowych, oraz pojazdów użytkowych (LCV).

MAXI	/	PLUS	MAXI-1785: Podnośnik wyposażony 
w bardzo długie platformy zaprojektowane pod 
obsługę BMW serii 7. Nadaje się do obsługi samo-
chodów dostawczych.

PLUS	/	PLUS-1785: 
Podnośnik posiada aprobatę Mercedes-Benz

MINI	/	PLUS	MINI-1785: Do podnoszeniu samo-
chodów miejskich o bardzo małym rozstawie osi, np. 
Smarta. Przy maksymalnym rozsunięciu platform można 
podnieść m.in.: Mercedes klasy A, VW Golf, Audi A3 (dla 
wymienionych modeli zaleca się użycie wersji MIDI/PLUS).

 



Uniwersalna,	pasuje	do	stempli	o	udźwigu	do	
6,5	t.		Trzy	możliwe	rozstawy	stempli	w	jednej	
kasecie:	1500 /  1785 /  2530 mm

Kaseta	dostępna	w	trzech	wersjach	o	nastepującyh	
rozstawach	stempli:	1500 /  1785 /  2530 mm

Umożliwia przyszą zmianę rozstawu stempli 
bez prowadzenia prac budowlanych.

Bez opcji zmiany rozstawu stempli.

Kasety dostępne z opcjonalnym, 
dodatkowym zabezpieczeniem: 
OCYNK OGNIOWY

Opocjonalne automatyczne 
smarowanie z dodatkowym 
zbiornikiem na smar

System wymiany supportów umożliwia dopasowanie 
podnośnika do zmieniających się przyszłych potrzeb 
warsztatu

Chromowany 
tłok i cylinder

3-częściowa belka
synchronizacyjna

Kasety do wyboru

KASETA FUTURE-PROOFKASETA STANDARD

WYMIENNE SUPPORTY

Wygodny panel sterowania

Aluminiowa
pokrywa

Aluminiowe
kielichy prowadzące 
z komorą smarującą

Duplex 4.55 2530

Swing Arm 2.35 2285

Duplex 4.65 2530

Multi Arm 2.40 2530

Swing Arm 2.35 2530 Swing Arm 2.50 2285

Uni Lift 2.35 1500 Uni Lift 2.35 1785

JEDNA KASETA BY WSZYSTKIE STEMPLOWE 
HERRMANN’Y MONTOWAĆ



Nieograniczona przestrzeń pod
pojazdem dla wysokiego komfortu
pracy i bezpieczeństwa

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

Rozstaw 1335 mm w przypadku
współczesnych samochodów
premium jest niewystarczający

Łatwy demontaż zestawu baterii

Korzyści
szerokiego
rozstawu
stempli

Swobodny dostęp do całego podwozia 
w pojazdach luksusowych

2285	mm 1335	mm



BRAK KOMPROMISÓW! NIEZALEŻNIE OD POZYCJI SUPPORTÓW PODNOŚNIK ZAWSZE ZLICOWANY Z POSADZKĄ!
LICOWANIE Z POSADZKĄ

Supporty, po całkowitym 
opuszczeniu chowają się w ramie 
podnośnika i licują z posadzką. 

Podczas podnoszenia, 
mechanizm kasety unosi dno 
ramy do momentu zlicowania 
z posadzką.

Supporty, po całkowitym opuszczeniu 
chowają się w ramie podnośnika 
i licują z posadzką. 

Podczas podnoszenia, specjalny 
mechanizm unosi dno ramy do 
momen tu zlicowania z posadzką.



Uniwersalne supporty. Przy 
rozstawie stempli 2530 mm 
można podnieść Smarta

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



O 25% EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE 
PRZESTRZENI SERWISOWEJ

4m
3,3m

Herrmann Uni-lift 2.35

25% więcej miejsca

Podnośnik dwukolumnowy
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