
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ικανότητα Ανύψωσης 4000 kg
Ελάχιστο ύψος ανυψωτικού 120 mm / Με δυνατότητα 

ενδοδαπέδιας τοποθέτησης
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 1900 mm/ 1780 mm
Μήκος ράμπας ανύψωσης 1485-2305 mm
Πλάτος διαδρόμου 660 mm
Κενό διέλευσης 800 mm
Συνολικό πλάτος εγκατάστασης 2120 mm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία 380 V / 3 Ph / 50 Hz 
Βάθος ενδοδαπέδιας εγκατάστασης 120 mm
Ισχύς μοτέρ 2.2 kW
Χρόνος Ανύψωσης  60 sec.
Ιδίο Βάρος 875 kg
Χρώμα ραγών/πλαισίου black - RAL 9017
Χρώμα ψαλιδιών/ραμπών black - RAL 9017

EXPERT SERIES DSH-4000 
ΨΑΛΙΔΩΤΟ Ηλεκτροϋδραυλικό 4ton. - 2m. Ανύψωση



DSH-4000/ ΔΙΠΛΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ

https://www.youtube.com/watch?v=m_ys57ynKXQ


EXPERT SERIES DSH-4000 / ΔΙΠΛΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ

Διπλό Ψαλιδωτό Ανυψωτικό για αυτοκίνητα και βαν 
• Επεκτάσεις που μπορούν να τραβηχτούν και από τις δύο πλευρές
• Δυνατότητα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης 
• Μεγάλο ύψος ανύψωσης
• Ελέυθερο Άνοιγμα Πόρτας οχήματος
• Τοποθέτηση σε περιορισμένο χώρο
• Ισχυρό υδραυλικό σύστημα
• Αντεπίστροφες Βαλβίδες ασφαλείας
• Στοιχείο ελέγχου μεταβλητής θέσης
• Χαμηλή φθορά των αρμών ψαλιδιού
• Διατίθενται προαιρετικές ράμπες και πλαίσια στήριξης

https://www.youtube.com/watch?v=m_ys57ynKXQ


EXPERT SERIES DSH-4000 / DOUBLE SCISSOR LIFT  

Double scissor lift for cars and vans
•Extension that can be pulled out on both sides
•Floor-level installation and above-floor installation possible
•large lifting height
•absolute door freedom
•little need for space
•no rigid connection between the scissor sections
•powerful hydraulic system
•double safety through redundant cylinder system
•Safety and overload valves in the cylinder systems
•variably position able control element
•Low-wear storage of the scissor joints
•optional ramps and mounting frames available



EXPERT SERIES DSH-4000 / DOUBLE SCISSOR LIFT  

Technical specifications
Load capacity 4000 kg
Drive-on height 120 mm / flush-to-floor installation 

possible
max 1900 mm / 1780 mm
max. total width 2120 mm
Recording length 1485-2305 mm
Runway width 660 mm
Installation depth 120 mm
Electrical connection 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Engine power 2.2 kW
Lifting time approx. 60 sec.
Weight 875 kg
Color of rails / frame blue - RAL 5009
Color scissors black - RAL 9017
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