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جک باالبر چهار ستون سنگین جک باالبر چهار ستون سنگین 
هیدرولیکیهیدرولیکی

RAV 4800

8۰۰۰8۰۰۰
کیلوگرم ظرفیتکیلوگرم ظرفیت

قفل کن مکانیکی ده مرحله ایقفل کن مکانیکی ده مرحله ای
هر ستون دارای قفل کن مکانیکی در ده مرحله بصورتهر ستون دارای قفل کن مکانیکی در ده مرحله بصورت
خودکار میباشد که وزن خودرو را در توقف تحمل میکنندخودکار میباشد که وزن خودرو را در توقف تحمل میکنند

قفل آزاد کن پنوماتیکیقفل آزاد کن پنوماتیکی
هر چهار ستون دارای قفل آزاد کن پنوماتیکی هر چهار ستون دارای قفل آزاد کن پنوماتیکی 
با رها ساز دستی در یک  نقطه میباشند.با رها ساز دستی در یک  نقطه میباشند.

هشدار خودکار فرودهشدار خودکار فرود
دستگاه هنگام فرود بصورت خودکار به شما هشدار خواهد داددستگاه هنگام فرود بصورت خودکار به شما هشدار خواهد داد

قطع کن شل شدگیقطع کن شل شدگی
در صورت شل شدن کابلها دستگاه بصورت خودکار متوقف میشوددر صورت شل شدن کابلها دستگاه بصورت خودکار متوقف میشود

بوش های خود روان کنندهبوش های خود روان کننده
تمامی قرقره ها با قطر بزرگ و بوش های خود تمامی قرقره ها با قطر بزرگ و بوش های خود 
روان کننده بدون نیاز به تعمیر و نگهداریروان کننده بدون نیاز به تعمیر و نگهداری

سیلندر هیدرولیک مخفیسیلندر هیدرولیک مخفی
در زیر پلتفرم جهت دور ماندن از آلودگی های در زیر پلتفرم جهت دور ماندن از آلودگی های 
محیطی و برخورد با اجساممحیطی و برخورد با اجسام

کابل های گالوانیزهکابل های گالوانیزه
کابلهای انتقال قدرت با مقاومت باال کابلهای انتقال قدرت با مقاومت باال 

الکترو موتور ولتاژ پایینالکترو موتور ولتاژ پایین   
سیستم الکتریکی ولتاژ پایین 24 ولت با مدار کنترلسیستم الکتریکی ولتاژ پایین 24 ولت با مدار کنترل

مشخصات فنی

نوع

ظرفیت باالبر

حداکثر ارتفاع ستون

حداکثر ارتفاع باالبری

طول دستگاه

عرض کل دستگاه

فاصله بین دو ستون

فاصله ی بین رمپ ها

ارتفاع رمپ

عرض پلتفرم ها

هیدرولیکی

8۰۰۰ کیلوگرم

28۷4 میلی متر

۱۹۵۰ میلی متر

۶۰۰۰ میلی متر

۳۷8۰ میلی متر

۳۳۰۰ میلی متر

8۵۰ الی ۱۱۵۰ میلی متر

2۰۰ میلی متر

۶۵۰ میلی متر

Rav 4800


