CARLIFT II 4.0
LIFTING TECHNOLOGY

CARLIFT
VP 251121

ELEVATOR PATRU COLOANE
CAPACITATE DE RIDICARE 4000KG

DESCRIERE:
w Elevator 4 coloane cu acționare electrohidraulică cu montaj
pe suprafata solului
w Proiectat pentru verificare si reglare geometrie directie roti
w Profil special pentru rezistență sporita la flambaj și
stabilitate pe termen lung
w Reglarea fină și precisă a platformelor ceea ce creaza
o condiție perfectă pentru alinierea roților
w Lățimea mare a cailor de rulare pentru toate lățimile
ecartamentului vehiculelor
w Caile de rulare sunt dotate cu șină de ghidare pentru cric
ridicare axa ( optional )
w Dispozitiv de coborâre precis si sigur echipat cu
sigurantare electromagnetica
w Inaltime mica a rampelor de rulare si pentru vehiculele cu
garda joasa
w Funcție de urgență ,,MAHA DOWN’’ în caz de pană de
curent
w Protectie prin vopsire In camp electrostatic: gri antracit,
RAL 7016, (coloane si traverse ); gentian blue, RAL 5010
(platformele de rulare)
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LIVRARE STANDARD:
Elevator Auto MAHA CARLIFT II 4.0
Sistem De Ancorare Prindere – Conexpanduri
Cric hidraulic - optional
Platouri rotative – optional
Carte De Control
Manual de instalare / instructiuni de folosire (in
limba romana)
w Certificat CE
w
w
w
w
w
w

DATE TEHNICE:
Capacitatea de ridicare
Inaltimea maxima de ridicare
Garda minima la sol
Înălțime de acționare a cricului
Înălțime de antrenare cu setare pentru alinierea roților
Timp de ridicare / coborâre (dependent de sarcină) aprox.
Distanta intre caile de rulare
Latime in interiorul coloanelor
Puterea motorului
Siguranță
Alimentare electrică
Dimensiuni totale (L x l)
Dimensiunea caii de rulare (L x l)
Dimensiuni ambalaj (L x l x H)
Lungimea caii de rulare - opționala
Greutate
Cantitatea de lichid hidraulic (nu este inclusă în livrarea standard)

4000 Kg
1995 mm
175 mm
175 mm
225 mm
30 s / 30 s
950 mm
2900 mm
2,2 kW
16 A
3 / N / PE 400 V 50 Hz
5790 mm x 3480 mm
4400 mm x 630 mm
4400 mm x 800 mm x 1200 mm
4800 mm
1500 kg
10 l

CONTACT:
SC AUTOCOM ONLINE SRL distribuitor autorizat MAHA
J23/1164/2020, RO 26045383
contact@auto-com.ro
Str. Horia Closca si Crisan nr.5, Otopeni, Ilfov TELEFON:
0753 202 606
0724 717 546
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