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جک باالبر چهار ستون سنگین جک باالبر چهار ستون سنگین 
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24۰۰۰24۰۰۰
کیلوگرم ظرفیتکیلوگرم ظرفیت

طراحی مناسبطراحی مناسب
بیشترین دسترسی به زیر خودروبیشترین دسترسی به زیر خودرو

4 موتوره4 موتوره
هر ستون دارای موتور مجزا برای تامین بیشترین قدرتهر ستون دارای موتور مجزا برای تامین بیشترین قدرت

طول مناسب پلتفرمطول مناسب پلتفرم
9 متر طول مناسب انواع کامیون، اتوبوس و خودرو های صنعتی9 متر طول مناسب انواع کامیون، اتوبوس و خودرو های صنعتی

همترازی مکانیکیهمترازی مکانیکی
چهار ستون توسط شفت ها و گیربکس ها کامال چهار ستون توسط شفت ها و گیربکس ها کامال 
همتراز میمانند، فارغ از توزیع وزن روی دستگاههمتراز میمانند، فارغ از توزیع وزن روی دستگاه

رله حرارتیرله حرارتی
در صورت ایجاد فشار باالتر از توان موتورها، در صورت ایجاد فشار باالتر از توان موتورها، 
رله حرارتی دستگاه را متوقف میکند رله حرارتی دستگاه را متوقف میکند 

متوقف کننده مکانیکیمتوقف کننده مکانیکی
جهت ایمنی هنگام رسیدن به باالترین حدجهت ایمنی هنگام رسیدن به باالترین حد

مهره اصلی و ایمنیمهره اصلی و ایمنی میکروسوئیچ ایمنیمیکروسوئیچ ایمنی
محدود کننده حدباال و پایینمحدود کننده حدباال و پایین

میکروسوئیچ مهره اصلیمیکروسوئیچ مهره اصلی
هنگام خرابی مهره اصلی دستگاه را متوقف میکندهنگام خرابی مهره اصلی دستگاه را متوقف میکند

روانکاری خودکار مهره ها و ماردونروانکاری خودکار مهره ها و ماردون
پمپ پیستونی جهت روانکاری در هنگام باال رفتن پمپ پیستونی جهت روانکاری در هنگام باال رفتن 

میکروسوئیچ برخوردمیکروسوئیچ برخورد
در هنگام پایین آمدن در صورت برخورد در هنگام پایین آمدن در صورت برخورد 

با مانع دستگاه متوقف میشودبا مانع دستگاه متوقف میشود

استخر روغناستخر روغن
روغن کاری مداوم شفت و گیربکس مخروطی مکانیکیروغن کاری مداوم شفت و گیربکس مخروطی مکانیکی
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مشخصات فنی

نوع

ظرفیت باالبر

حداکثر ارتفاع ستون

حداکثر ارتفاع باالبری

طول دستگاه

عرض کل دستگاه

وزن دستگاه

تعداد الکترو موتور

فاصله ی بین رمپ ها

ارتفاع رمپ

عرض پلتفرم ها

مکانیکی

24۰۰۰ کیلوگرم

22۰۰ میلی متر

۱۸4۵ میلی متر

9۰۰۰ میلی متر

۳۸4۰ میلی متر

۵4۰۰ کیلوگرم

4 عدد (هر ستون یک عدد)

۱۰۰۰ الی ۱2۰۰ میلی متر

2۷۸ میلی متر

۷۰۰ میلی متر
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قابلیت نصب لوازم جانبیقابلیت نصب لوازم جانبی
نصب انواع جک چرخ آزادکننصب انواع جک چرخ آزادکن

قابلیت سری شدن دو جکقابلیت سری شدن دو جک
در صوردت نیاز به جک با طول بلند تر میتوانید در صوردت نیاز به جک با طول بلند تر میتوانید 
دو جک را باهم سری کرده و  بصورت متقارن دو جک را باهم سری کرده و  بصورت متقارن 

یا نا متقارن باهم کنترل کنید.یا نا متقارن باهم کنترل کنید.


