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Numer artykułu / číslo položky / número de artículo: 630311

Podnośnik nożycowy wysokiego podnoszenia
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Wysoka precyzja wykonania dzięki laserowemu cięciu i zautomatyzowanemu spawaniu
Trwała technologia: solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny, praktycznie bezobsługowy
Elastyczne zastosowanie: nadaje się do montażu na posadzce i poniżej posadzki (z dodatkowymi akcesoriami)
Precyzyjne podnoszenie i opuszczanie: sekwencyjna kontrola hydrauliczna (siłownik główny i pomocniczy)
zapewnia równomierne podnoszenie i opuszczanie nożyc; fotokomórka do stałej kontroli prędkości
Sprawne podnoszenie: mechaniczny system łączenia nożyc umożliwiają podnoszenie od dołu z pełną siłą
Bezproblemowy najazd: bardzo niska wysokość minimalna około 116mm, platformy
przedłużane z obu stron za pomocą blokowanych najazdów
Łatwy w użytkowaniu: podnoszenie i opuszczanie za pomocą przycisku, bezstykowe wyłączniki krańcowe
zintegrowane w zawiasach
Maksymalne bezpieczeństwo pracy: podwójna hydrauliczna blokada opuszczania (bez potrzeby stosowania
zapadek bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza), system awaryjnego opuszczania w przypadku braku prądu,
CE-Stop i sygnał dźwiękowy
Malowany proszkowo w modnym kolorze szary antracyt
Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców

Nůžkový zvedák
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoká přesnost provedení díky laserovému řezání a automatizovanému svařování
Dlouhověká technologie: spolehlivý, méně citlivý hydraulický pohon, prakticky bezobslužný
Flexibilní použití: vhodný pro montáž na podlahu, jakož i do ní (s doplňkovým příslušenstvím)
Precizní zvedání a spouštění: sekvenční hydraulická kontrola (hlavní motor a servomotor) zajišťuje
rovnoměrné zvedání a spouštění nůžek; Fotobuňka pro stálou kontrolu rychlosti
Výkonné zvedání: mechanický systém spojení nůžek umožňuje zvedání plnou silou již z nejnižší pozice
Bezproblémový nájezd: velmi nízká minimální výška kolem 116mm, plošiny
prodloužitelné z obou stran s pomocí blokovaných nájezdů
Snadný provoz: zvedání a spouštění pomocí tlačítka, v závěsech integrovaný bezkontaktní koncový spínač CE
Maximální bezpečnost: dvojité hydraulické blokování spouštění (bez nutnosti použití bezpečnostních
západek a stlačeného vzduchu), systém nouzového spouštění pro případ výpadku proudu
Práškově lakovaný v módní antracitově šedé barvě
Ideální pro lakýrnické a karosářské práce, pro servis pneumatik a brzd

Akcesoria na stronie 41
Příslušenství na stránce 41
Accesorios en la pág. 41

Elevador de doble 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 accesorios opcionales)
• Elevación y descenso precisos: El sistema de cilindro principal y receptor asegura una subida y bajada
    uniforme de las tijeras, continua sincronización mediante fotocélula
• Elevación potente: Cuenta con un sistema de balancín mecánico que aprovecha toda la potencia del cilindro
• Acceso fácil: Con una altura de paso de tan solo 116 mm y rampas de acceso abatibles con bloqueo para
    ganar superficie de apoyo
• Fácil manejo: Subida y bajada mediante pulsador, interruptores de fin de carrera sin contacto integrados en las bisagras
• Máxima seguridad: Sistema hidráulico de doble bloqueo para la bajada (sin necesidad de aire comprimido   
    ni sistema de bloqueo), sistema de emergencia de bajada en caso de fallo eléctrico, parada intermedia según
    normas CE y señal acústica.
• Diseño moderno: Pintura en polvo de color gris antracita
• Elevador perfecto para trabajos de pintura, carrocería, frenos y neumáticos

Jednostka sterująca
Ovládací panel
Unidad de control

Dane techniczne | Technické údaje | Especificaciones
Udźwig

Nosnost

Capacidad de carga

3000 kg

Wysokość podnoszenia max.

Max. výška zdvihu

Altura máx. de elevación

1900 mm

Czas podnoszenia/opuszczania

Čas zvedání/spouštění

Tiempo de elevación/descenso

~ 47 / 49 s

Wysokość najazdów

Stoupání / Výška nájezdů

Altura de paso/Altura de rampa

116 mm

Długość platformy

Délka plošin

Longitud de los railes

1495 - 2030 mm

Szerokość platformy

Šířka plošin

Ancho de los raíles

600 mm

Beton głębokość - jakość

Pevnost betonu / jakost

Espesor / Cemento (Calidad)

200 mm - C20/25

Moc napędu

Příkon

Potencia motor

2,6 kW

Napięcie zasilania

Napájení

Alimentación de corriente

3 / 400V / 50Hz

Zabezpieczenie

Zabezpečení

Protección

3C16 A

Ilość oleju

Množství oleje

Volumen de aceite

12 l

Masa

Hmotnost

Peso

699 kg

Art.-Nr.: HUK2200
Blokowane najazdy
Blokované nájezdy
Rampas abatibles o fijas

Opcja HUK2200: Zestaw do montażu poniżej posadzki
Volitelná výbava: Sada pro montáž do podlahy
Opcional: Conjunto para instalación soterrada
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