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27212721
کیلوگرم ظرفیتکیلوگرم ظرفیت

پایه ها  از جنس فوالد سخت بدون در نظر گرفتن پایه ها  از جنس فوالد سخت بدون در نظر گرفتن 
صرفه جویی اقتصادی ساخته شده اند. صرفه جویی اقتصادی ساخته شده اند. 

پایه های بزرگ ستون هاپایه های بزرگ ستون ها

سیستم انتقال قدرت دور از دسترسسیستم انتقال قدرت دور از دسترس
کلیه ی تجهیزات و  سیلندرها در باالی بدنه نصب شده هستندکلیه ی تجهیزات و  سیلندرها در باالی بدنه نصب شده هستند

روکش تمام عرض پلتفرمروکش تمام عرض پلتفرم
جلوگیری از لغزش الستیک روی جکجلوگیری از لغزش الستیک روی جک

جلوگیری از اصطکاک،تداخل و سوختن کابلهاجلوگیری از اصطکاک،تداخل و سوختن کابلها
پولی های دو شیارپولی های دو شیار

دستگاه در حداکثر ارتفاع بطور خودکار قفل میشوددستگاه در حداکثر ارتفاع بطور خودکار قفل میشود
قفل تک حالته قفل تک حالته 

تمامی کابل های استفاده شده در دستگاه از کابل های 3.5 تمامی کابل های استفاده شده در دستگاه از کابل های 3.5 
اینچی هواپیمایی استفاده شدهاینچی هواپیمایی استفاده شده

کابل های سنگین هواپیماکابل های سنگین هواپیما

طراحی بدون ستونطراحی بدون ستون
بدنه دستگاه به گونه ای طراحی شده که با باال رفتن دو پلتفرم، زیر دستگاه کامال آزاد باشد. بدنه دستگاه به گونه ای طراحی شده که با باال رفتن دو پلتفرم، زیر دستگاه کامال آزاد باشد. 

نبود ستون در وسط بدنه نیز به شما کمک میکند براحتی از هر نوع فضایی حتی گاراژ ها دو درب بدون نگرانی استفاده کنید.نبود ستون در وسط بدنه نیز به شما کمک میکند براحتی از هر نوع فضایی حتی گاراژ ها دو درب بدون نگرانی استفاده کنید.
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مشخصات فنی

نوع

ظرفیت باالبر هر آسانسور

حداکثر ارتفاع ستون

حداکثر ارتفاع باالبری

طول دستگاه

عرض کل دستگاه

مدت زمان باالبری حداکثری

منبع تغذیه

عرض پلتفرم ها

طول پلتفرم ها

ارتفاع پلتفرم

هیدرولیکی

2721 کیلوگرم

3117 میلی متر

2۴2۰ میلی متر

۶۰۰۸ میلی متر

5352 میلی متر

3۰ ثانیه

1ph/60Hz/220V

2۰۸۶

۴1۶2

2۰۶ میلی متر

PL-6KDT

تمامی عملیات روانکاری غلطک ها بصورت خودکار میباشدتمامی عملیات روانکاری غلطک ها بصورت خودکار میباشد
روانکاری خودکارروانکاری خودکار

 ایمنی شل شدگی ایمنی شل شدگی

ارتفاع باالبری مناسبارتفاع باالبری مناسب

سیستم کنترل برقی هیدرولیکیسیستم کنترل برقی هیدرولیکی

در صورت شل شدن کابلها دستگاه بصورت خودکار قطع میگردددر صورت شل شدن کابلها دستگاه بصورت خودکار قطع میگردد

2.5 متر ارتفاع باالبری که شمارا قادر میسازد از قسمت زیرین 2.5 متر ارتفاع باالبری که شمارا قادر میسازد از قسمت زیرین 
برای انواع خودرو استفاده کنیدبرای انواع خودرو استفاده کنید

کلیه عملیات دستگاه توسط صفحه کلید اورگونومیک انجام میپذیردکلیه عملیات دستگاه توسط صفحه کلید اورگونومیک انجام میپذیرد

برای نصب دستگاه به ابعاد حدود 5.5 در۶.5 متر نیاز داریدبرای نصب دستگاه به ابعاد حدود 5.5 در۶.5 متر نیاز دارید
ابعاد فوق العاده مناسبابعاد فوق العاده مناسب
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