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جک باالبر قیچی سنگین توکار جک باالبر قیچی سنگین توکار 
هیدرولیکیهیدرولیکی

RAV 709N

90009000
کیلوگرم ظرفیتکیلوگرم ظرفیت

بوش های خود روانکاربوش های خود روانکار

تراز خودکار دو پلتفرمتراز خودکار دو پلتفرم

قفل کن اتوماتیک مکانیکیقفل کن اتوماتیک مکانیکی

قفل آزاد کن پنوماتیکیقفل آزاد کن پنوماتیکی

طراحی مرکز بازطراحی مرکز باز

روکش فوالدی ضد لغزشروکش فوالدی ضد لغزش

آژیر مخصوص فرودآژیر مخصوص فرود

پیستون های ضد استرسپیستون های ضد استرس

تمامی اتصاالت با بوش های خود روانکار تمامی اتصاالت با بوش های خود روانکار 
بدون نیاز به نگهداریبدون نیاز به نگهداری

در هر فرود بصورت خودکار دو پلتفرم توسط در هر فرود بصورت خودکار دو پلتفرم توسط 
شیر اختراع شده توسط راوالیولی همسطح میشوندشیر اختراع شده توسط راوالیولی همسطح میشوند

باالترین سطح امنیت در هتگام باالرفتنباالترین سطح امنیت در هتگام باالرفتن

سریع و ایمنسریع و ایمن

بیشترین دسترسی به زیر خودرو بدون بیشترین دسترسی به زیر خودرو بدون 
هیچ بازوی مزاحمیهیچ بازوی مزاحمی

سطح پلتفرم پوشیده شده از فوالد ضد لغزش سطح پلتفرم پوشیده شده از فوالد ضد لغزش 
جهت ایمنی باالترجهت ایمنی باالتر

جهت ایمنی تکنیسین و جلوگیری از حوادثجهت ایمنی تکنیسین و جلوگیری از حوادث

جلوگیری از شروع بکار ناگهانی و لرزشجلوگیری از شروع بکار ناگهانی و لرزش

مشخصات فنی

نوع

ظرفیت باالبر

ارتفاع در حالت فرود(عمق چاله)

حداکثر ارتفاع باالبری

عرض کل دستگاه

فاصله بین دو پلتفرم

طول پلتفرم

عرض پلتفرم

طول دستگاه بعالوه رمپ (نصب روکار)

موتور

هیدرولیکی

9000 کیلوگرم

۳۶0 میلی متر

۲0۴0 میلی متر

۲۶۵0 میلی متر

۱۱۵0 میلی متر

۶000 میلی متر

۷۵0 میلی متر

۸۶۷0 میلی متر

3.5 kw

RAV 709N

قابلیت نصب لوازم جانبیقابلیت نصب لوازم جانبی
انواع جک های چرخ آزادکنانواع جک های چرخ آزادکن

قابلیت نصب سری دو جکقابلیت نصب سری دو جک
جهت اتصال به دو جک و کنترل از یک منبعجهت اتصال به دو جک و کنترل از یک منبع


