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ATH-Cross Lift 50

Jednostka sterująca
Ovládací panel

Unidad de control

Zawiera specjalny polimer

Nůžkový plošinový zvedák
• Vysoká přesnost provedení díky laserovému řezání a automatizovanému svařování
• Dlouhověká technologie: spolehlivý, méně citlivý hydraulický pohon, prakticky bezobslužný
• Flexibilní použití: vhodný pro montáž do podlahy, jakož i na ní (s volitelnými rampami) 
 pro osobní vozidla a busy s velkým rozvorem náprav; délka plošiny 5 m
• Vysoká funkčnost: ideální pro geometrii kol s integrovanými posuvnými deskami a s otvory pro točnice 
 geometrie, s podprahovým zvedákem (nosnost podprahového zvedáku: 4000 kg, výška zdvihu: 450 mm)
• Všestrannost: univerzální použití s volitelným zvedákem s přejezdem (ATH AF2500P)
• Komfortní práce: nájezdy a plošiny bez zvedacích ramen
• Precizní zvedání a spouštění: sekvenční hydraulická kontrola (hlavní motor a servomotor) zajišťuje rovnoměrné 
 zvedání a spouštění nůžek; Fotobuňka pro stálou kontrolu rychlosti
• Maximální bezpečnost práce: pneumatické odblokování západek, systém nouzového spouštění 
 v případě výpadku proudu, CE-Stop a zvukový signál
• Snadné používání: zvedání a spouštění s pomocí tlačítka
• Práškově lakovaný v módní antracitově šedé barvě
• Ideální pro opravné práce, diagnostiku kol a seřízování světlometů

Elevador de tijera
• Máxima calidad: Fabricación de alta precisión cortado por láser y soldadura robotizada
• Tecnología duradera: Accionamiento hidráulico resistente y sin apenas mantenimiento
• Instalación flexible: Adecuado para instalación soterrada o montaje en superficie (con rampas opcionales); 
     para turismos y vehículos con gran distancia entre ejes; longitud de la plataforma de 5 m
• Alto rendimiento: Ideal para alineación de ruedas y ajuste de los faros, con hueco para placas giratorias en la 
    parte delantera y con placas deslizantes ya instaladas en la parte trasera y elevador de tijera central integrado 
    (capacidad del elevador central: 4000 kg, altura de elevación: 450 mm)
• Versatilidad: Con raíles para el montaje opcional de un gato central (ATH AF2500P)
• Comodidad de trabajo: Cargue el vehículo y repare, sin necesidad de brazos elevadores
• Elevación y descenso precisos: El sistema hidráulico secuencial (cilindro principal y receptor) permite una subida 
     y bajada uniforme de las tijeras, continua sincronización mediante fotocélula
• Máxima seguridad: Accionamiento neumático de los bloqueos de seguridad, sistema de seguridad en caso de rotura 
    de cable, sistema de bajada de emergencia en caso de fallo o corte eléctrico, parada intermedia según normas CE y 
    señal acústica.
• Fácil manejo: Subida y bajada mediante pulsador
• Diseño moderno: Pintura en polvo de color gris antracita
• Elevador perfecto para reparaciones de vehículos, alineación de direcciones y reglajes de faros

Opcjonalnie podnośnik (AF2500P2)
Volitelný zdvih nápravy (AF2500P2)

Gato central (AF2500P2)

Zestaw do montażu poniżej posadzki

Akcesoria na stronie 40
Příslušenství na stránce 40
Accesorios en la pág. 40

Diagnostyczny podnośnik nożycowy
• Wysoka precyzja wykonania dzięki laserowemu cięciu i zautomatyzowanemu spawaniu
• Trwała technologia: solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny, praktycznie bezobsługowy
• Elastyczne zastosowanie: nadaje się do montażu poniżej posadzki jak i na posadzce (z opcjonalnymi rampami); 

auta osobowe i busy transportowe o dużym rozstawie osi; długość platformy 5 m
• Funkcjonalność: idealny pod geometrię kół z zintegrowanymi płytami rozprężnymi i wycięciami pod obrotnice oraz 

podnośnikiem podprogowym (udźwig podnośnika podprogowego: 4000 kg, wysokość podnoszenia: 450 mm)
• Wszechstronność: uniwersalne zastosowanie z opcjonalnym podnośnikiem osi (ATH AF2500P)
• Komfort pracy: najazdy i platformy bez ramion podnoszących
• Precyzyjne podnoszenie i opuszczanie: sekwencyjna kontrola hydrauliczna (siłownik główny i pomocniczy) 

zapewnia równomierne podnoszenie i opuszczanie nożyc; fotokomórka do stałej kontroli prędkości
• Maksymalne bezpieczeństwo pracy: pneumatyczne odblokowanie zapadek, system awaryjnego opuszczania w 

przypadku braku prądu, CE-Stop i sygnał dźwiękowy
• Łatwy w użytkowaniu: podnoszenie i opuszczanie za pomocą przycisku
• Malowany proszkowo w modnym kolorze szary antracyt
• Idealny do SKP, prac naprawczych, diagnostyki kół i ustawiania świateł

Dane techniczne | Technické údaje |  Especificaciones
Udźwig Nosnost Capacidad de carga 5000 kg
Wysokość podnoszenia Max. výška zdvihu Altura de elevación 1870 mm
Czas podnoszenia/opuszczania Čas zvedání/spouštění Tiempo de elevación/descenso ~ 70 / 60 s
Długość platformy /szerokość Délka/Šířka plošiny Longitud / ancho de los railes 5000 mm / 610 mm

Długość z rampami najazdowymi Délka s nájezdovými rampami Longitud de montaje con rampas 
de acceso 5575 mm

Beton głębokość - jakość Pevnost betonu / jakost Espesor / Cemento (Calidad) 200 mm - C20/25
Moc napędu Příkon Potencia motor 3,5 kW
Napięcie zasilania Napájení Alimentación de corriente 3 / 400V / 50Hz
Zabezpieczenie Zabezpečení Protección 3C16 A
Ciśnienie powietrza Připojení stlačeného vzduchu Conexión de aire comprimido 8 bar
Ilość oleju Množství oleje Volumen de aceite ~ 18 l
Masa Hmotnost Peso 2575 kg

Zestaw do montau na posadzce

Częściowo ocynkowany pod 
malowaniem proszkowym

Opcjonalny zestaw oświetlenia LED
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