
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ικανότητα Ανύψωσης 3500 kg

Ελάχιστο ύψος ανυψωτικού 105 mm

Μέγιστο ύψος ανύψωσης 950 mm

Μήκος ράμπας ανύψωσης 1400-2000 mm

Πλάτος διαδρόμου 480 mm

Κενό διέλευσης 980 mm

Συνολικό πλάτος εγκατάστασης 1940 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 16 A slow

Ισχύς μοτέρ 2.2 kW

Απαιτήσεις Αέρος Δεν απαιτείται

Χρόνος Ανύψωσης  40 sec.

Ιδίο Βάρος 630 kg

Χρώμα ραγών/πλαισίου blue - RAL 5009

Χρώμα ψαλιδιών/ραμπών black - RAL 9017

EXPERT SERIES SH-3500 
ΨΑΛΙΔΩΤΟ Ηλεκτροϋδραυλικό 3,5ton. Μεταφερόμενο – 1m. Ανύψωση



EXPERT SERIES SH-3500/ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ



EXPERT SERIES SH-3500/ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Μεταφερόμενο ψαλιδωτό ανυψωτικό για αυτοκίνητα και βαν
Πλήρως αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα με το πάτημα ενός κουμπιού
Δυνατότητα χαμηλώματος χωρίς ανύψωση
4 μπουκάλες ανύψωσης
Χαμηλή συντήρηση και χαμηλή φθορά
Οι ράμπες μπορούν να κλειδωθούν και να φορτωθούν ως επεκτάσεις πλατφόρμας
4 ελαστικά πέλματα
Αντιολισθητικές Ράμπες
Εύκολος χειρισμός & έλεγχος μέσω κουμπιού ασφαλείας 24 volt 
Διπλή ασφάλεια μέσω αντεπίστροφων βαλβίδων στις μπουκάλες ανύψωσης
Περιορισμός διαδρομής με τερματικό διακόπτη
Συναγερμός Buzzer στα τελευταία 20εκ. 
Επιτρεπόμενη χωρητικότητα φορτίου 3500 kg, η δομή του ανελκυστήρα δοκιμάστηκε επιτυχώς δυναμικά με φορτίο 
115% του επιτρεπόμενου συνολικού βάρους και στατικά με 150% του επιτρεπόμενου συνολικού βάρους 



Mobile short-stroke scissor lift for cars and vans
•fully automatic lifting and lowering at the push of a button
•Lowering possible without additional lifting, as no mechanical safety catches are installed
•4 hydraulic cylinders for powerful lifting also in the lower area
•low-maintenance and low-wear, therefore low follow-up costs
•the ramps can be locked and loaded as platform extensions
•4 rubber pads for attaching to the vehicle are included in the scope of delivery
•Runways with corrugated surface
•easy handling through 24 volt safety button control (dead man's control)
•double safety through redundant hydraulic cylinder system
•electronic stroke limitation by limit switch
•CE stop switch with acoustic signal in the lower area
•minimal requirements for the soil quality
•permissible load capacity 3500 kg, the structure of the lift was successfully tested dynamically with a load of 115% of the 
permissible total weight and statically with 150% of the permissible total weight

EXPERT SERIES SH-3500 / SCISSOR LIFT (Movable) 



EXPERT SERIES SH-3500 / SCISSOR LIFT (Movable) 

Technical specifications

Load capacity 3500 kg

Drive-over height 105 mm

Lifting height max. 950 mm

Total width max. 1940 mm

Recording length 1400-2000 mm

Runway width 480 mm

Runway spacing 980 mm

Electrical connection 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 16 A slow

Engine power 2.2 kW

Lifting time approx. 40 sec.

Weight 630 kg

Color of rails / frame blue - RAL 5009

Color scissors / ramps black - RAL 9017


