
EXPERT SERIES Autolift 6.0
ΔΙΚΟΛΩΝΟ Ηλεκτροϋδραυλικό αυτόματης απασφάλισης 6 ton

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ικανότητα Ανύψωσης 6000 kg

Ελάχιστο Ύψος Πέλματος 120 mm

Μέγιστο ύψος ανύψωσης 1970 mm

Ύψος καναλιού 60 mm

Ύψος Κολώνας 2840 mm

Απαιτούμενο ύψος τοποθέτησης 3100 mm

Εξωτερικό Πλάτος 2825 mm

Μέγιστο Εσωτερικό πλάτος 2450 mm

Συνολικό πλάτος εγκατάστασης 3730 mm

Μήκος εμπρόσθιου βραχίονα 980-1800 mm

Μήκος οπίσθιου βραχίονα 980-1800 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία 380 V / 3 Ph / 50 Hz

Ισχύς μοτέρ 3 kW

Χρόνος Ανύψωσης  45 sec.

Ιδίο Βάρος 1000 kg

Χρώμα κολώνας blue - RAL 5009

Χρώμα βραχίονα & καναλιού blue - RAL 5009 / black -
RAL 9017



https://www.youtube.com/watch?v=DBvI0gmvda8

https://www.youtube.com/watch?v=DBvI0gmvda8


EXPERT SERIES Autolift 6.0
ΔΙΚΟΛΩΝΟ Ηλεκτροϋδραυλικό αυτόματης απασφάλισης 6 ton

Δικόλωνο Ηλεκτροϋδραυλικό ανυψωτικό για αυτοκίνητα και φορτηγά
Ανύψωση και βύθιση μέσω κουμπιού για ακριβή ρύθμιση του ύψους ανύψωσης
Διπλοί τηλεσκοπικοί βραχίονες στήριξης για κράτημα μικρών έως πολύ μεγάλων οχημάτων
Βραχίονες με αυξημένη αντοχή στη στρέψη
Αυτόματα μάνδαλα ασφαλείας (Ασφάλισης/Απασφάλισης)
Χαμηλό ύψος βραχίονα
Ελαστικά πέλματα προστασίας πορτών και στις δύο κολώνες
Αυξημένο εσωτερικό πλάτος κολωνών (εισόδου/ εξόδου οχήματος)
Οδοντωτό κλείδωμα βραχίονα (αυτόματα και χειροκίνητα)
χαμηλή συντήρηση και χαμηλή φθορά
Μεγάλες πλάκες στήριξης
Διακόπτης ασφαλείας στάσης (πιστοποπιημένος με CE) και ηλεκτρονικός περιοριστής διαδρομής



EXPERT SERIES Autolift 6.0 / 2 post lift

Electro-hydraulic 2 post lift for cars and vans
•Lifting and lowering via button for fine adjustment of the lifting height
•Double telescopic support arms for holding short to very long vehicles
•torsion-resistant column profiles
•Safety latches operated automatically
•low swivel height
•Door protection rubbers on both pillars
•large drive-through width
•finely toothed support arm lock, can be unlocked automatically and manually
•low maintenance and low wear
•powder-coated surfaces
•large support plates
•CE stop safety limit switch (anti-trap protection) and electronic stroke limiter



EXPERT SERIES Autolift 6.0  / 2 post lift

Technical specifications

Load capacity 6000 kg

Swivel height 120 mm

Lifting height max. 1970 mm

Drive-over plate height 60 mm

Column height 2840 mm

Required room height 3100 mm

Column spacing 2825 mm

Drive-through width 2450 mm

Installation width 3730 mm

Front arm length 980-1800 mm

Length of the rear support arm 980-1800 mm

Electrical connection 400 V / 3 Ph / 50 Hz

Engine power 3 kW

Lifting time approx. 45 sec.

own weight 1000 kg

Color pillar blue - RAL 5009

Color support arms blue - RAL 5009 / black - RAL 9017


