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جک باالبر دو ستون اتصال از باال جک باالبر دو ستون اتصال از باال 
هیدرولیکهیدرولیک
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3۲۰۰3۲۰۰
کیلوگرم ظرفیتکیلوگرم ظرفیت

قفل ایمنی مکانیکیقفل ایمنی مکانیکی

کابلهای سخت فوالدیکابلهای سخت فوالدی

سیلندر هیدرولیک مجزا در هر ستونسیلندر هیدرولیک مجزا در هر ستون

بازوهای سه تکه تلسکوپیبازوهای سه تکه تلسکوپی

قفلکن اتوماتیک با قفل آزاد کن دستی قفلکن اتوماتیک با قفل آزاد کن دستی 
نهایت ایمنی را در حالت پارک جک ایجاد میکندنهایت ایمنی را در حالت پارک جک ایجاد میکند

ساخت اروپا با باالترین دقت و کمترین میزان نگهداریساخت اروپا با باالترین دقت و کمترین میزان نگهداری

قفل شدن خودکار هنگام بلند کردنقفل شدن خودکار هنگام بلند کردن
باز شدن قفل هنگام رسیدن بازوها به زمینباز شدن قفل هنگام رسیدن بازوها به زمین

ساخت تمامی قطعات با برش لیزری و جوشکاری رباتیکساخت تمامی قطعات با برش لیزری و جوشکاری رباتیک

باالترین بازدهی و بهترین کیفیت ساختباالترین بازدهی و بهترین کیفیت ساخت

تنظیم آسان کابلها بدون نیاز به بازکردن بدنهتنظیم آسان کابلها بدون نیاز به بازکردن بدنه

کابلهای همگام ساز فوالدی جهت تراز شدن دو ستونکابلهای همگام ساز فوالدی جهت تراز شدن دو ستون

بازوهای نامتقارن سه تکه (سه مرحله ای ) بازوهای نامتقارن سه تکه (سه مرحله ای ) 
جهت بلند کردن خودرو های بزرگجهت بلند کردن خودرو های بزرگ

حداقل ارتفاع پد (9۰میلیمتر)حداقل ارتفاع پد (9۰میلیمتر)

ارتفاع قابل تنظیمارتفاع قابل تنظیم

قفل کن اتوماتیک بازوهاقفل کن اتوماتیک بازوها

کیفیت ساختکیفیت ساخت

الکتروموتور ساخت اروپاالکتروموتور ساخت اروپا

تنظیم آسانتنظیم آسان
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قابلیت تنظیم ارتفاع بالشتکقابلیت تنظیم ارتفاع بالشتک
طبق ارتفاع رکاب ماشینطبق ارتفاع رکاب ماشین

طراحی قفلکن بصورت مخروطی باعث میشودطراحی قفلکن بصورت مخروطی باعث میشود
در صورت خورده شدن دنده هادر صورت خورده شدن دنده ها
بازو خودکار قفل شودبازو خودکار قفل شود

جلوگیری از  آسیب و در معرضجلوگیری از  آسیب و در معرض
 گرد و خاک و آلودگی بودن گرد و خاک و آلودگی بودن

جلوگیری از آسیب به پیستونجلوگیری از آسیب به پیستون
وقتی خودرو باال میباشدوقتی خودرو باال میباشد

طراحی منحصر بفرد 8+1۰ خمطراحی منحصر بفرد 8+1۰ خم
بالشتک قابل تنظیمبالشتک قابل تنظیمجهت اطمینان از حداکثر مقامت در برابر بارجهت اطمینان از حداکثر مقامت در برابر بار

قفلکن بازو مخروطیقفلکن بازو مخروطی

مخفی بودن پولی در ستونمخفی بودن پولی در ستون

مخفی بودن محور پیستونمخفی بودن محور پیستون

تفاوت طراحی راوالیولی با دیگر برندهاتفاوت طراحی راوالیولی با دیگر برندها طراحی ستون فوق مقاومطراحی ستون فوق مقاوم

1۰ خم          +           8 خم1۰ خم          +           8 خم

مشخصات فنی

نوع

ظرفیت باالبر

حداکثر ارتفاع ستون

حداکثر ارتفاع باالبری

عرض کل دستگاه

حداکثر فاصله بین دو بازو

حداکثر طول بازو ها

حداقل طول بازو ها

حداکثر طول بازو کوچک

حداقل طول بازو کوچک

هیدرولیک

3۲۰۰ کیلوگرم

۴۰۶۵-۴1۶۵ میلی متر

۲۰۰۵ میلی متر

3۰9۰ میلی متر

۲3۰۰ میلی متر

1۲۰۰ میلی متر

81۰ میلی متر

9۰۰ میلی متر

۵۰۰ میلی متر
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