
PROFI SERIES KHB-1000E
ΨΑΛΙΔΩΤΟ Ηλεκτροϋδραυλικό 3ton. Μεταφερόμενο 1m.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ικανότητα Ανύψωσης 3000 kg

Ελάχιστο ύψος ανυψωτικού 110 mm

Μέγιστο ύψος ανύψωσης 1000 mm

Πλάτος στήριξης 1775 mm

Μήκος ράμπας ανύψωσης 1400-1910 mm

Πλάτος διαδρόμου 460 mm

Κενό διέλευσης 855 mm

Συνολικό πλάτος εγκατάστασης 1890 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία 230 V / 1 Ph / 50 Hz

Ισχύς μοτέρ 2.2 kW

Απαιτήσεις Αέρος Δεν απαιτείται

Χρόνος Ανύψωσης  45 sec.

Ιδίο Βάρος 500 kg

Χρώμα ραγών/πλαισίου red - RAL 3020

Χρώμα ψαλιδιών/ραμπών black - RAL 9017



https://www.youtube.com/watch?v=ngZM6TDqQs4


PROFI SERIES KHB-1000E / ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Μεταφερόμενο ψαλιδωτό ανυψωτικό για αυτοκίνητα και βαν
Πλήρως αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα με το πάτημα ενός κουμπιού (δεν απαιτείται σύνδεση αέρα)
Παραδίδεται με κιτ μεταφοράς για την μετακίνησή του 
Ανακατεύθυνση στον υδραυλικό κύλινδρο για ισχυρή ανύψωση στην κάτω περιοχή
4 ελαστικά πέλματα για προσάρτηση στο όχημα 
Ηλεκτρομηχανικές ασφάλειες
Χαμηλή συντήρηση και χαμηλή φθορά, επομένως χαμηλό κόστος παρακολούθησης 
Εύκολος χειρισμός & έλεγχος μέσω κουμπιού ασφαλείας 24 volt 
Χαμηλό ύψος εισόδου, μόνο 110 mm
Απόλυτη ελευθερία στις πόρτες 
Ελάχιστη απαίτηση για χώρο 
Περιορισμός διαδρομής με τερματικό διακόπτη
Επιτρεπόμενη χωρητικότητα φορτίου 3000 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 (air connection is not required)
•The stage is delivered with a mobile kit and can be moved with it
•Redirection on the hydraulic cylinder for powerful lifting in the lower area
•4 rubber pads to attach to the vehicle are also included in the scope of delivery
•mechanical safety latches that are electrically operated
•low-maintenance and low-wear, therefore low follow-up costs
•easy handling through 24 volt safety button control (dead man's control)
•ideal pick-up area for cars and vans
•low drive-over height, only 110 mm
•absolute door freedom as there are no annoying pillars
•little need for space
•electronic stroke limitation by limit switch
•permissible load capacity 3000 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

PROFI SERIES KHB-1000E / SCISSOR LIFT (EASILY TRANSPORTED)

https://www.youtube.com/watch?v=ngZM6TDqQs4



PROFI SERIES KHB-1000E / SCISSOR LIFT 

Technical specifications

Load capacity 3000 kg

Drive-over height 110 mm

Lifting height max. 1000 mm

Mounting width 1775 mm

Recording length 1400-1910 mm

Runway width 460 mm

Runway spacing 855 mm

Installation width 1890 mm

Electrical connection 230 V / 1 Ph / 50 Hz

Engine power 2.2 kW

Air requirement not required

Lifting time approx. 45 sec.

own weight 500 kg

Color of rails / frame red - RAL 3020

Color scissors / ramps black - RAL 9017


