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جک باالبر دوستون اتصال از پایینجک باالبر دوستون اتصال از پایین
هیدرولیک هیدرولیک 

XPR-9S

۴082۴082
کیلوگرم ظرفیت وزنیکیلوگرم ظرفیت وزنی

20 در 19 اینچ ابعاد پایه از جنس فوالد سخت 20 در 19 اینچ ابعاد پایه از جنس فوالد سخت 
پایه های بزرگ ستون هاپایه های بزرگ ستون ها

بازوهای تلسکوپی بازوهای تلسکوپی 

ارتفاع کاالسکه بیشترارتفاع کاالسکه بیشتر

مناسب انواع سالن ها و کارگاه ها با سقف کوتاهمناسب انواع سالن ها و کارگاه ها با سقف کوتاه تا تا 3333 سانتی متر میتوانید عرض جک را افزایش دهید سانتی متر میتوانید عرض جک را افزایش دهید
قابلیت افزایش عرضقابلیت افزایش عرض

ساختار یک پارچه بدنه جهت کاهش خستگی ناشی از بارساختار یک پارچه بدنه جهت کاهش خستگی ناشی از بار
بدنه یک تکهبدنه یک تکه

هر ستون دارای یک سیلندر هیدورلیکی پرسرعت و مهر و موم شدههر ستون دارای یک سیلندر هیدورلیکی پرسرعت و مهر و موم شده

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

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

پدهای قابل تنظیمپدهای قابل تنظیم
پد های کم ارتفاع پد های کم ارتفاع 

قابلیت تنظیم ارتفاع با پیچاندنقابلیت تنظیم ارتفاع با پیچاندن

ستون های کوتاهستون های کوتاه

دو سیلندر مجزادو سیلندر مجزا

در هر ده سانتی متر قفل کن دستگاه عمل خواهد کرددر هر ده سانتی متر قفل کن دستگاه عمل خواهد کرد
قفل ایمنیقفل ایمنی

جهت کاهش طول راد سیلندرجهت کاهش طول راد سیلندر
انتقال قدرت زنجیریانتقال قدرت زنجیری
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مشخصات فنی

نوع

ظرفیت باالبر

حداکثر ارتفاع ستون

حداکثر ارتفاع باالبری

عرض کل دستگاه

 حداکثر فاصله بین دو ستون 

حداکثر طول بازو کوچک

حداکثر طول بازو بزرگ

حداقل طول بازو کوچگ و بزرگ

ارتفاع رمپ

 مدت زمان باالبری حداکثری

منبع تغذیه

هیدرولیک

۴082 کیلوگرم

2870 میلی متر

1829 میلی متر

میلی متر 3683-3353

میلی متر 2667-2997

میلی متر 1206

میلی متر 1206

میلی متر 724

میلی متر 44

۴۵ ثانیه

1ph/60Hz/220V

Bp XPR-9S

جک باالبر دوستون اتصال از پایینجک باالبر دوستون اتصال از پایین
هیدرولیک هیدرولیک 

XPR-9S


