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جک باالبر دوستون اتصال از باالجک باالبر دوستون اتصال از باال
هیدرولیک هیدرولیک 

XPR-10AS

۴5۰۰۴5۰۰
کیلوگرم ظرفیتکیلوگرم ظرفیت

پایه ها بدون در نظر گرفتن پایه ها بدون در نظر گرفتن 
صرفه جویی اقتصادی ساخته شده اند.صرفه جویی اقتصادی ساخته شده اند.
17 در 19 اینچ ابعاد پایه از جنس فوالد سخت17 در 19 اینچ ابعاد پایه از جنس فوالد سخت

پایه های بزرگ ستون هاپایه های بزرگ ستون ها

پدهای قابل تنظیمپدهای قابل تنظیم
پد های کم ارتفاع پد های کم ارتفاع 
قابلیت تنظیم ارتفاع با پیچاندنقابلیت تنظیم ارتفاع با پیچاندن

سنسور قطع کننده حد باالسنسور قطع کننده حد باال
جهت امنیت دستگاه هنگام هوشیار نبودن پرسنل جهت امنیت دستگاه هنگام هوشیار نبودن پرسنل 

قابلیت نصب ستونها تا 3۰ درجهقابلیت نصب ستونها تا 3۰ درجه
افزایش دهانه ی جک و باز شدن راحت درب هاافزایش دهانه ی جک و باز شدن راحت درب ها

نصب نامتقارننصب نامتقارن

بازوهای عقب دو مرحله ایبازوهای عقب دو مرحله ای
بازوهای جلو سه مرحله ایبازوهای جلو سه مرحله ای

بازوهای تلسکوپی بازوهای تلسکوپی 

دستگاه در هر 1۰ سانتی متر بطور خودکار قفل میشوددستگاه در هر 1۰ سانتی متر بطور خودکار قفل میشود
قفل چند سطحی قفل چند سطحی 

53 اینچ ارتفاع بیشتر کاالسکه جهت خنثی سازی 53 اینچ ارتفاع بیشتر کاالسکه جهت خنثی سازی 
لنگر نیرو و افزایش طول عمر دستگاهلنگر نیرو و افزایش طول عمر دستگاه

ارتفاع کاالسکه بیشترارتفاع کاالسکه بیشتر

تمامی کابل های دستگاه از کابل هایتمامی کابل های دستگاه از کابل های
1.2 اینچی هواپیمایی1.2 اینچی هواپیمایی

کابل های سنگین هواپیماکابل های سنگین هواپیما
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کل ستون ها و کلیه ی قطعات از یک کل ستون ها و کلیه ی قطعات از یک 
تکه فوالد سخت ساخته شده استتکه فوالد سخت ساخته شده است

طراحی یک تکهطراحی یک تکه

bendpak

other

تفاوت طراحی بندپک با دیگر برندهاتفاوت طراحی بندپک با دیگر برندها

مشخصات فنی

نوع

ظرفیت باالبر

حداکثر ارتفاع ستون

حداکثر ارتفاع باالبری

عرض کل دستگاه

حداکثر فاصله بین دو بازو

حداکثر طول بازو کوچک

حداکثر طول بازو بزرگ

حداقل طول بازو کوچک

حداقل طول بازو بزرگ

 مدت زمان باالبری حداکثری

منبع تغذیه

هیدرولیک

۴5۰۰ کیلوگرم

3۶۸3 میلی متر

1۸5۴ میلی متر

3۴۸۰متقارن و 3۶۸3نامتقارن

23۸2متقارن و 25۸5نامتقارن

111۰ میلی متر

1۴7۴ میلی متر

595 میلی متر

1۰2۴میلی متر

۴5 ثانیه

1ph/60Hz/220V

Rav KPH370.42LLK


