
Elevador para motos 
• Máxima calidad: Elevador de motos para profesionales de alta calidad y robusto 
• Tecnología duradera: Tecnología hidráulica de bajo mantenimiento y desgaste 
• Trabajo confortable: evita peligros con el movimiento automático de la rampa cuando se eleva la plataforma 
• Desbloqueo mecánico de los bloqueos de seguridad: bajada hacia los bloqueos; bloqueo mecánico, para 
  permitir la colocación de la carga sin presión hidráulica 
• Elevación potente: Fuerza de elevación desde el principio 
• Sin interruptores eléctricos instalados, manguito protector en la manguera hidráulica 
• Reducido espacio requerido: compacto y fijo
• Máxima seguridad: bajada de emergencia en caso de fallo o corte eléctrico 
• Placa extraíble para el trabajo libremente de la rueda trasera, de la cadena o del cardán 
• Placa de aluminio instalada: especialmente diseñado para fijar un mini elevador 
• Opcionales: placa de rueda libre, soporte de rueda con manivela, soporte neumático de rueda, 
   mini elevador de moto, kit adaptador ATV 
• Conexión eléctrica 230V, 50 Hz, 16ª

•  Najwyższa jakość: Wysokiej jakości elektrohydrauliczny podnośnik motocyklowy do profesjonalnych warsztatów 
•  Trwała technologia: Solidna i praktycznie bezobsługowa technologia hydrauliczna
•  Komfort pracy: Unikanie niebezpieczeństw potknięcia poprzez automatyczne wciąganie rampy
 podczas podnoszenia platformy
•  Mechaniczne zwolnienie zaczepów bezpieczeństwa: opuszczenie do zaczepów bezpieczeństwa; 
 umożliwia opuszczenie na zapadkę bez ciśnienia hydraulicznego
•  Wysoka siła podnoszenia od najniższej pozycji
•  Bez elektrycznych wyłączników krańcowych, tuleja ochronna na wężu hydraulicznym
•  Małe zapotrzebowanie na miejsce: kompaktowy i stacjonarny
•  Maksymalne bezpieczeństwo pracy: awaryjny system do opuszczania w przypadku awarii zasilania 
•  Zdejmowana płyta do swobodnej pracy z tylną oponą, łańcuchem lub wałem napędowym
•  Zamontowana płyta aluminiowa: specjalnie zaprojektowana dla mini podnośnika motocyklowego
•  Opcje: płyta na wolne koło, mechaniczny uchwyt na koło, pneumatyczny uchwyt na koło, mini podnośnik  
 motocyklowy, zestaw adapterów do quadów 
•  Połączenie elektryczne 230 V, 50 Hz, 16 A

Podnośnik niskiego podnoszenia

Nízkozdvižný zvedák

ATH-Bike Lift 7F
Numer artykułu / číslo položky / número de artículo: 670024.28

ATH-Bike Lift 7F

Dane techniczne | Technické údaje |  Especificaciones
Udźwig Nosnost Capacidad de carga 700 kg
Wysokość podnoszenia Max. výška zdvihu Altura de elevación 150 - 1200
Szerokość Šířka Longitud 730 mm
Długoś z rampami najazdowymi Délka včetně rampy Longitud con rampas 3020 mm
Czas podnoszenia/opuszczania Čas zvedání/spouštění Tiempo de elevación/descenso 15 s
Jakość betonu Beton tloušťka/kvalita Calidad cemento C20/25
Głębokość fundamentu bez posadzki Hloubka základů Espesor min. cimiento min. 100 mm
Moc napędu Příkon Potencia 2,2 kW
Napięcie zasilania Napájení Alimentación 230V
Zabezpieczenie Zabezpečení Protección 3C16A
Ilość oleju Množství oleje Volumen de aceite 6 l
Waga Hmotnost Peso 275 kg

NEW

Zdejmowana płyta

Odstranitelná deska

Placa extraíble

Pneumatyczny uchwyt na koło (opcjonalnie)

Držák kola s klikou (volitelný)

Soporte neumático de rueda (opcional)

Art.no. 670027

Płytka na wolne koło (opcja)

Deska s volnoběžkou (volitelná)

Plateforme à rouleau (option)

Art.no. 670034

Mechaniczny uchwyt na koło (opcjonalnie)

Držák kola s klikou (volitelný)

Soporte de rueda con manivela (opcional)

Art.no. 670026

Mini podnośnik motocyklowy (opcjonalnie)

Mini zvedák motocyklů (volitelný)

Mini elevador de motos (opcional)

Art.no. 670025

Zestaw adapterów Quad (opcjonalnie)

Sada adaptérů ATV (volitelná)  
Juego de adaptadores ATV (opcional)

Art.no. 670032

•  Nejvyšší kvalita: vysoce kvalitní elektrohydraulický motocyklový zvedák pro profesionální servisy
•  Dlouhověká technologie: spolehlivá a prakticky bezobslužná hydraulická technologie
•  Komfortní práce: zabránění riziku zakopnutí pomocí automatického stahování rampy při zvedání plošiny
•  Mechanické uvolnění bezpečnostních úchytů: spuštění do bezpečnostních úchytů; 
 umožňuje spuštění na západku bez hydraulického tlaku
• Vysoká síla zvedání již z nejnižší pozice
•  Bez instalace elektrických koncových spínačů, ochranný rukáv na hydraulické hadici. 
•  Prostorově úsporný: kompaktní a stacionární
•  Maximální bezpečnost: nouzový systém spouštění pro případ výpadku napájení 
•  Odstranitelná doska pro volný přístup k zadnímu kolu, řetězu, nebo hnací hřídeli
•  S namontovanou hliníkovou deskou: navržena speciálně pro mini zvedák motocyklů
•  Volitelná výbava: deska pod kolo, mechanický a pneumatický držák na kolo, 
 mini zvedák motocyklů, sada adaptérů pro čtyřkolky 
•  Napájení 230V, 50 Hz, 16A
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