
EXPERT SERIES C2.30
Δικόλωνο Ηλεκτρομηχανικό 3ton. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ικανότθτα φόρτωςθσ 3000kg

Ελάχιςτο φψοσ 90mm

Μζγιςτο φψοσ ανφψωςθσ 2005mm

Συνολικό Ύψοσ 2550mm

Απαιτοφμενο φψοσ δωματίου 2800mm

Απόςταςθ μεταξφ των κολϊνων 2650mm

Πλάτοσ διόδου 2320mm

Συνολικό πλάτοσ εγκατάςταςθσ 3315mm

Μικοσ μακρφ μπράτςου 800-1350mm

Μικοσ βραχφ μπράτςου 470-890mm

Ηλεκτρικι ςυνδεςμολογία 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 20 A

Ιςχφσ μοτζρ 2 x 2.5kW

Χρόνοσ Ανφψωςθσ   approx. 45 sec.

Ιδίο Βάροσ 500kg

Χρϊμα κολϊνων  gray – RAL 9006

Χρϊμα βραχίονα ςτιριξθσ blue - RAL 5002 
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Ηλεκτρομθχανικό ανυψωτικό δικόλωνο για ανφψωςθ αυτοκινιτων και φορτθγϊν
Το Weber Expert Series C-2.30, είναι ιδανικό για χριςτεσ που εκτιμοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ χϊρου με μζγιςτθ ευελιξία και λειτουργικότθτα 
χάρθ ςτον ςτιβαρό αλλά λεπτό ςχεδιαςμό και τθν αξιόπιςτθ τεχνολογία του. Χάρθ ςε δφο θλεκτρονικά ςυγχρονιςμζνουσ θλεκτροκινθτιρεσ, θ 
ανυψωτικι πλατφόρμα μπορεί να ρυκμιςτεί και να χρθςιμοποιθκεί χωρίσ ςτακερι ςφνδεςθ μεταξφ των κολονϊν. Παρά το λεπτό ςχιμα τουσ, τα 
προφίλ κερμισ ζλαςθσ τθσ κολϊνασ είναι εξαιρετικά ςυμπαγι και ανκεκτικά ςτθ ςτρζψθ, επιτρζποντάσ τουσ να φιλοξενιςουν μεγάλο αρικμό 
μοντζλων οχθμάτων. Με φψοσ ςτιλθσ 2550 mm, το ανυψωτικό μπορεί επίςθσ να τοποκετθκεί άνετα ςε χϊρουσ με χαμθλά ταβάνια.
•Ευζλικτθ απόςταςθ κολόνασ μζςω μεταβλθτισ τοποκζτθςθσ των κολόνων χάρθ ςτον θλεκτρονικό ςυγχρονιςμό των δφο κινθτιρων
•Προφίλ ςτιλθσ κερμισ ζλαςθσ ςε λεπτό ςχεδιαςμό, εξαιρετικά ςυμπαγζσ και ανκεκτικό ςτθ ςτρζψθ
•Ανυψϊνοντασ τισ κολϊνεσ που περιςτρζφονται κατά 30°, αυτό διευκολφνει το άνοιγμα τθσ πόρτασ του οχιματοσ
•Η ανφψωςθ και το κατζβαςμα μζςω του χειριςτθρίου του ρελζ αναςτροφισ επιτρζπει τθ λεπτι ρφκμιςθ του φψουσ ανφψωςθσ
•Ένα πολφ χαμθλό φψοσ ςτιλθσ μόνο 2550 mm επιτρζπει τθν εγκατάςταςθ ςε χαμθλά δωμάτια
•Αςφμμετροι βραχίονεσ ςτιριξθσ για μεγάλεσ γωνίεσ ανοίγματοσ πόρτασ
•Αυτόματο κλείδωμα βραχίονα ςτιριξθσ με δυνατότθτα χειροκίνθτου ξεκλειδϊματοσ
•Μεγάλεσ πλάκεσ ςτιριξθσ με λαςτιχζνιο μαξιλαράκι, ρυκμιηόμενο φψοσ με περιςτροφι
•τα μπράτςα ανφψωςθσ ζχουν ανκεκτικά ρουλεμάν
•Σωλινεσ οδθγϊν καλωδίων για τθ ςφνδεςθ των δφο κολϊνων ανφψωςθσ που περιλαμβάνονται ςτα παραδοτζα 
•Σιμα αςφαλείασ κατά το χαμιλωμα ςτθν περιοχι του ποδιοφ
•Τα προςτατευτικά λάςτιχα κυρϊν επιτρζπουν ςτισ πόρτεσ του οχιματοσ να ανοίγουν με αςφάλεια χωρίσ ηθμιζσ
•Ένασ μθχανικόσ δείκτθσ φκοράσ εμποδίηει τθν ανφψωςθ εάν το παξιμάδι ανφψωςθσ ζχει φκαρεί
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Electromechanical 2-post spindle lift for lifting cars and vans
Our spindle platform entry-level model, the Weber Expert Series C-2.30 lift, is ideal for users who value minimal space requirements with 
maximum flexibility and functionality thanks to its robust but slim design and reliable technology. Thanks to two electronically synchronized 
electric motors, the lifting platform can be set up and used without a fixed connection between the columns. Despite their slim shape, the 
hot-rolled pillar profiles are extremely solid and torsion-resistant, allowing them to accommodate a large number of vehicle models. With a 
column height of 2550 mm, the stage can also be conveniently set up in rooms and workshops with low ceilings.
Flexible pillar spacing through variable positioning of the pillars thanks to electronic synchronization of the two motors
hot-rolled column profiles in a slim design, extremely solid and torsion-resistant
Lifting columns rotated by 30°, this makes it easier to open the vehicle door
Lifting and lowering via reversing contactor control enables fine adjustment of the lifting height
a very low column height of only 2550 mm enables installation in low rooms
asymmetrical support arms for large door opening angles
automatic support arm locking with manual unlocking option
large support plates with rubber pad, height adjustable by turning
the lifting tables have durable ball bearings
Cable guide tubes for connecting the two lifting columns included in the scope of delivery
Safety signal when lowering in the foot area
Door protection rubbers enable the vehicle doors to be opened safely without damage
A mechanical wear indicator prevents lifting if the lifting nut is worn as soon as the lift has been completely lowered
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Technical specifications

Load capacity 3000kg

under swing height 90mm

lifting height max. 2005mm

column height 2550mm

Required room height 2800mm

column spacing 2650mm

passage width 2320mm

installation width 3315mm

Long arm length 800-1350mm

Length of short support arm 470-890mm

electrical connection 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 20 A slow-

blow

engine power 2 x 2.5kW

lifting time approx. 45 sec.

own weight 500kg

color pillar gray – RAL 9006

color support arms blue - RAL 5002 


