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جک باالبر چهارستون میزان فرمانجک باالبر چهارستون میزان فرمان
هیدرولیکیهیدرولیکی

HD-9AE

40004000
کیلوگرم ظرفیتکیلوگرم ظرفیت

قفل کن فنری خودکار در هر ستونقفل کن فنری خودکار در هر ستون
قفل آزاد کن پنوماتیکیقفل آزاد کن پنوماتیکی

قفل کن مکانیکیقفل کن مکانیکی

الکتروموتور پرقدرتالکتروموتور پرقدرت
تک فاز ساخت آمریکاتک فاز ساخت آمریکا

طراحی یکپارچهطراحی یکپارچه
کلیه ی تجهیزات سیلندر و کابلها و قرقر ها کلیه ی تجهیزات سیلندر و کابلها و قرقر ها 
در زیر پلتفرم ها مخفی هستنددر زیر پلتفرم ها مخفی هستند

تمامی قرقره ها بصورت خودکار روغن کاری میشوندتمامی قرقره ها بصورت خودکار روغن کاری میشوند
روانکاری خودکارروانکاری خودکار

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

دستگاه در 12 نقطه بطور خودکار قفل میشود.دستگاه در 12 نقطه بطور خودکار قفل میشود.
قفل چند سطحی قفل چند سطحی 

بین پلتفرم ها میتوانید آپشن هایی مانند بین پلتفرم ها میتوانید آپشن هایی مانند 
جک چرخ آزاد کن را نصب کنیدجک چرخ آزاد کن را نصب کنید

قابلیت نصب آپشنقابلیت نصب آپشن

4 کابل باالبر از جنس فوالد سخت مقاوم4 کابل باالبر از جنس فوالد سخت مقاوم
 در برابر سایش و خستگی در برابر سایش و خستگی

کابل های سنگین هواپیماکابل های سنگین هواپیما

متوقف کننده شل شدگیمتوقف کننده شل شدگی
در صورت شل شدگی کابلها به هر دلیلی، دستگاه بطور کامل متوقف شده و توسط قفل کن ها به حالت پارک در می آیددر صورت شل شدگی کابلها به هر دلیلی، دستگاه بطور کامل متوقف شده و توسط قفل کن ها به حالت پارک در می آید
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مشخصات فنی

نوع

ظرفیت باالبر

حداکثر ارتفاع ستون

حداکثر ارتفاع باالبری

طول دستگاه

عرض کل دستگاه

فاصله ی بین رمپ ها

ارتفاع رمپ

مدت زمان باالبری

منبع تغذیه

هیدرولیکی

4000 کیلوگرم

2235 میلی متر

1778 میلی متر

5690 میلی متر

3226 میلی متر

1016 میلی متر

165 میلی متر

60 ثانیه

1ph/60Hz/220V

HD-9AE

بصورت جیب های دقیق طراحی شده تا خودرو براحتی روی آن قرار گیردبصورت جیب های دقیق طراحی شده تا خودرو براحتی روی آن قرار گیرد
 نصب ترن تیبل نصب ترن تیبل

صفحه لغزان یا ساید اسلیپصفحه لغزان یا ساید اسلیپ

ارتفاع رمپ مناسبارتفاع رمپ مناسب

سیستم کنترل برقی هیدرولیکیسیستم کنترل برقی هیدرولیکی

با طراحی جدید و لرزش آسان چرخ با کمترین نیروبا طراحی جدید و لرزش آسان چرخ با کمترین نیرو

رمپ 16.5 سانتی مناسب انواع خودروهای کم ارتفاعرمپ 16.5 سانتی مناسب انواع خودروهای کم ارتفاع

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

جک باالبر چهارستون میزان فرمانجک باالبر چهارستون میزان فرمان
هیدرولیکیهیدرولیکی
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