
PROFI SERIES Autolift 3.6
Τετρακόλωνο Ηλεκτροϋδραυλικό 3,6ton. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ικανότητα Ανύψωσης 3600 kg

Μέγιστο ύψος ανύψωσης 1900 mm

Πλάτος διαδρόμου 475 mm

Μήκος ράμπας ανύψωσης 4210 mm

Απόσταση μεταξύ των ραμπών 950 mm

Συνολικό Μήκος 5280 mm

Συνολικό Ύψος 2220 mm

Συνολικό πλάτος εγκατάστασης 2910 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία 230 V / 1 Ph / 50 Hz

Ισχύς μοτέρ 2.2 kW

Χρόνος Ανύψωσης  approx. 50 sec.

Επίπεδα θορύβου <70 dB

Ιδίο Βάρος 720 kg

Χρώμα κολώνων red - RAL 3020

Χρώμα ραμπών black - RAL 9017
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PROFI SERIES Autolift 3.6/ 4ΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ

Ηλεκτροϋδραυλικό 4κόλωνο ανυψωτικό που περιλαμβάνει κινητό κιτ για αυτοκίνητα και φορτηγά
Το Autolift 3.6 με χωρητικότητα 3600kg είναι ιδανικό για ανύψωση αυτοκινήτων και φορτηγών. Χάρη στην στιβαρή του 
κατασκευή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Χάρη δε στο παρεχόμενο κινητό κιτ, η κατασκευή διαθέτει 
τεράστια ευελιξία, αφού μπορεί εύκολα να μετακινηθεί όταν φυσικά είναι κατεβασμένο.
• Η πλατφόρμα είναι ιδανική για αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά
• Πολλαπλές συσκευές ασφαλείας, βαλβίδα υπερφόρτισης, αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας, μηχανικές ασφάλειες και 

προστασία συρματόσχοινων
• επιτρεπόμενη χωρητικότητα φορτίου 3600 kg, η δομή του ανυψωτικού δοκιμάστηκε επιτυχώς δυναμικά με φορτίο 115% 

του επιτρεπόμενου συνολικού βάρους και στατικά με 150% του επιτρεπόμενου συνολικού βάρους
• εύκολος χειρισμός μέσω ελέγχου κουμπιού ασφαλείας 24 volt
• περιοριστής ηλεκτρονικής διαδρομής
• αφαιρούμενες ράμπες ανόδου
• 4 μετακινούμενοι οδηγοί



PROFI SERIES Autolift 3.6/ 4 POST LIFT

Electro-hydraulic 4 post parking lift including mobile kit for cars and vans
Our hydraulic 4 post lift Autolift 3.6 with a load capacity of 3600kg is ideal for lifting and lowering cars and vans. Thanks to 
the robust construction, the stage can be used in a variety of ways, because thanks to the supplied mobile kit, the stage has
enormous flexibility. With the mobile kit installed, the stage can easily be moved to another location when it is lowered.
•Parking platform is ideal for cars and small vans
•Thanks to the supplied mobile kit, the platform can be moved when it is lowered
•Multiple safety devices, overload valve, pipe rupture protection as well as mechanical safety latches and rope slack 
protection
•permissible load capacity 3600 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
•easy handling through 24 volt safety button control (dead man's control)
•electronic stroke limiter
•removable ramps
•4 removable trolley stops



PROFI SERIES Autolift 3.6/ 4 POST LIFT

Technical specifications

Load capacity 3600 kg

Lifting height max. 1900 mm

Runway width 475 mm

Runway length 4210 mm

Lane distance 950 mm

overall length 5280 mm

Total height 2220 mm

Overall width 2910 mm

Electrical connection 230 V / 1 Ph / 50 Hz

Engine power 2.2 kW

Lifting time approx. 50 sec.

Noise level <70 dB

Weight 720 kg

Color pillar red - RAL 3020

Color of runways / ramps black - RAL 9017


