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Opis Jest to prosty i ekonomiczny podnośnik dwukolumnowy, 
przeznaczony do podnoszenia pojazdów o masie do 3500 kg 

Funkcje 

Wysoka wytrzymałośd kolumn, gwarantująca stabilnośd. 
 
Cechy podnośnika: 
• Napędzany podwójnymi hydraulicznymi cylindrami, system 

windowy jest połączony łaocuchowo. 
• System stabilizujący jest połączony stalową liną, podnoszenie i 

opuszczanie jest bardzo łagodne. 
• Posiada wielonapięciowy przełącznik przystosowany do różnych 

napięd energii zasilającej. 
• Po obu stronach występuje zamek bezpieczeostwa działający 

podczas podnoszenia i opuszczania, zapewnia bezpieczeostwo i 
łatwośd obsługi. 

• Specjalny projekt podnośnika pozwala na używanie go na 
zewnątrz jak i wewnątrz w pomieszczeniach z ograniczoną 
przestrzenią. 

Specyfikacja 

Ciężar udźwigu 3500kg 

Wysokośd podnoszenia 1800mm 

Czas podnoszenia 45s 

Szerokośd pomiędzy słupami 2800mm 

Wysokośd słupów 2850mm 

Zasilanie 220V / 380V 
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Opis Jest to prosty i ekonomiczny podnośnik dwukolumnowy. 
Dopuszczalny ciężar podnoszenia wynosi 4500kg. 

Funkcje 

Podłoga pomiędzy kolumnami jest wolna od połączeo 
hydraulicznych i mechanicznych. 
Po obu stronach występuje zamek bezpieczeostwa działający 
podczas podnoszenia i opuszczania, zapewnia bezpieczeostwo i 
łatwośd obsługi. 
Posiada wielonapięciowy przełącznik przystosowany do różnych 
napięd energii zasilającej. 
Przełącznik zabezpieczający umieszczony u góry podnośnika 
zapewnia bezpieczeostwo pojazdom. 

Specyfikacja 

Ciężar udźwigu 
3500kg 

4500kg 

Wysokośd podnoszenia 1800mm 

Czas podnoszenia 45s 

Szerokośd pomiędzy słupami 2800mm 

Wysokośd słupów 2850mm 

Zasilanie 220V / 380V 
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Opis 
Jest to ekonomiczny czterokolumnowy podnośnik, 
może byd używany do parkowania samochodów 
w miejscach o ograniczonej przestrzeni. 
Jego projekt ma międzynarodowy standard. 

Funkcje 

Napędzany hydraulicznym cylindrem gwarantujący stabilnośd 
w podnoszeniu i opuszczaniu. 
Jest przystosowany do podnoszenia małych i średnich pojazdów 
o masie do 3.5, 5.5 i 8 ton. 
System bezpieczeostwa jest w pełni zmechanizowany, 
dzięki zatrzaskom zabezpieczającym. 
Połączony czterema stalowymi linami zapewniający 
zsynchronizowany ruch podnoszenia, skutecznie zapobiegający 
przechyłom pojazdu. 
Jest wyposażony w przesuwny podnośnik który jest bardzo 
pomocny przy ustawianiu zbieżności lub innych napraw pojazdu. 
Możliwośd regulacji wysokości na całej długości toru, może byd 
podstawiony pod każde koło samochodu. 

Specyfikacja 

Ciężar udźwigu (kg) 3500 5000 8000 

Maks. wysokośd 
podnoszenia (mm) 

1650 1700 1720 

Całkowity czas 
podnoszenia (s) 

60 60 60 

Całkowity czas 
opuszczania (s) 

45 45 45 

Ciśnienie (Mpa) 16 16 16 

Zasilanie 380V 380V 380V 

Masa całkowita (kg) 2000 2250 2400 



C 

Opis 
Jest to ekonomiczny czterokolumnowy podnośnik, 
może byd używany do parkowania samochodów 
w miejscach o ograniczonej przestrzeni. 
Jego projekt ma międzynarodowy standard. 

Funkcje 

Napędzany hydraulicznym cylindrem gwarantujący stabilnośd 
w podnoszeniu i opuszczaniu. 
Jest przystosowany do podnoszenia małych i średnich pojazdów 
o masie do 4.5 ton.  
System bezpieczeostwa jest w pełni zmechanizowany, 
dzięki zatrzaskom zabezpieczającym. 
Połączony czterema stalowymi linami zapewniający 
zsynchronizowany ruch podnoszenia, skutecznie zapobiegający 
przechyłom pojazdu. 
Jest wyposażony w przesuwny podnośnik który jest bardzo 
pomocny przy ustawianiu zbieżności lub innych napraw pojazdu. 
Możliwośd regulacji wysokości na całej długości toru, może byd 
podstawiony pod każde koło samochodu. 

Specyfikacja 

Ciężar udźwigu (kg) 4500 

Maks. wysokośd podnoszenia (mm) 1700 

Minimalna wysokośd (mm) 500 

Całkowita długośd 4360mm 

Całkowita szerokośd 2920mm 

Całkowita wysokośd 2118mm 

Całkowity czas podnoszenia (s) 75s 

Całkowity czas opuszczania (s) 75s 

Siła motoru 2.2Kw 380V 50Hz 

Ciśnienie oleju 20Mpa 

Masa całkowita 1100kg 
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Opis Jest to przenośny podnośnik nożycowy, który nadaje się do 
podnoszenia ciężaru do 2800kg. 

Funkcje Projekt odpowiadający międzynarodowej normie. 
Jest łatwy w obsłudze i oszczędza czas pracy. 

Specyfikacja 

Ciężar udźwigu 2800kg 

Maks. wysokośd podnoszenia 1200mm 

Czas podnoszenia 20s 

Czas opuszczania 30s 

Masa całkowita 350Kg 

Napięcie 
110V/60Hz 
220V/50Hz(1p) 
380V/50Hz(3p) 

Moc 1.5KW 

Ciśnienie oleju 16Mpa 

Ciśnienie powietrza 5-10Bar 

Hałas <70dB 
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Opis 

Jest wykorzystywany do podnoszenia lekkich pojazdów o masie 
do 3 ton. Używany do diagnostyki, czyszczenia i sprawdzania 
podwozia. Może byd wykorzystywany jako urządzenie do 
podnoszenia na linii produkcyjnej i podnoszenia różnych 
materiałów w procesie linii montażowej. 

Funkcje 

Nowoczesne i kompaktowe wykonanie, oryginalny wygląd i 
trwałośd. System hydrauliczny utrzymuje dwie platformy na 
równym poziomie. Mechaniczne zabezpieczenie urządzenia 
podczas podnoszenia i opuszczania zapewnia bezpieczeostwo i 
wygodę obsługi. 
System ograniczający wysokośd podnoszenia zabezpiecza 
urządzenie przed uszkodzeniem. 
Nie wymaga serwisowania, posiada samoczynne smarowanie 
łożysk, co gwarantuje długą żywotnośd podnośnika. 
Sposoby montażu na różnych podłożach znajdziesz w instrukcji 
instalacji podnośnika. 

Specyfikacja 

Ciężar udźwigu 3000kg 

Maks. wysokośd podnoszenia 1750mm 

Czas podnoszenia 50s 

Czas opuszczania 30s 

Masa całkowita 880Kg 

Napięcie 
110V/60Hz 
220V/50Hz(1p) 
380V/50Hz(3p) 

Moc silnika 2.2KW 

Ciśnienie oleju 16Mpa 

Ciśnienie powietrza 0,8Mpa 

Hałas <70dB 
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Opis 

Jest wykorzystywany do podnoszenia lekkich pojazdów o masie 
do 3 ton. Używany do diagnostyki, czyszczenia i sprawdzania 
podwozia. Może byd wykorzystywany jako urządzenie do 
podnoszenia na linii produkcyjnej i podnoszenia różnych 
materiałów w procesie linii montażowej. 

Funkcje 

Zaawansowany projekt, trwała i kompaktowa konstrukcja. 
Oszczędza przestrzeo w zakładzie. 
System hydrauliczny utrzymuje dwie platformy na jednym 
poziomie. 
Mechaniczne urządzenie zabezpieczające w czasie podnoszenia i 
opuszczania pojazdu. 
Urządzenie automatyczne ograniczające wysokośd podnoszenia. 
Automatyczny system smarujący. 

Specyfikacja 

Ciężar udźwigu 3000kg 

Maks. wysokośd podnoszenia 1900mm 

Wysokośd platformy 110mm 

Szerokośd pojedynczej platformy 600mm 

Odległośd pomiędzy platformami 800mm 

Czas podnoszenia 50 s 

Czas opuszczania 30 s 

Ciężar właściwy 880Kg 

Siła motoru 2.2 KW 

Ciśnienie oleju 16Mpa 

Ciśnienie powietrza 0.8Mpa 

Hałas <70dB 
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Opis 
Jest to podnośnik nożycowy z dużą platformą , może byd użyty 
do podnoszenia pojazdów o masie do 3.5 tony. Używany do 
diagnostyki samochodów, czyszczenia i sprawdzania podwozia. 

Funkcje 

1.Wszystkie chromowane cylindry są importowane. 
2. Wewnątrz cylindra jest specjalnie polerowana ściana 
dopasowana do tłoczyska co gwarantuje jakośd wykonania i brak 
wycieków oleju. 
3. Wszystkie silniki są importowane z Tajwanu. 
4. Kontroler IC. 
5. Podnośnik może byd kontrolowany z dużej odległości. 

Specyfikacja 

Ciężar udźwigu 3500kg 

Maks. wysokośd podnoszenia 2000mm 

Czas podnoszenia 12 s 

Koni mechanicznych 4HP 

Moc 2.2KW 

Napięcie AC 380V 50Hz 



C 

Opis 
Jest to podnośnik nożycowy z dużą platformą , może byd użyty 
do podnoszenia pojazdów o masie do 4 ton. Używany do 
diagnostyki samochodów, czyszczenia i sprawdzania podwozia. 

Funkcje 

1.Wszystkie chromowane cylindry są importowane. 
2. Wewnątrz cylindra jest specjalnie polerowana ściana 
dopasowana do tłoczyska co gwarantuje jakośd wykonania i brak 
wycieków oleju. 
3. Wszystkie silniki są importowane z Tajwanu. 
4. Kontroler IC. 
5. Podnośnik może byd kontrolowany z dużej odległości. 

Specyfikacja 

Ciężar udźwigu 4000kg 

Maks. wysokośd podnoszenia 2000mm 

Czas podnoszenia 12 s 

Koni mechanicznych 4HP 

Moc 2.2KW 

Napięcie AC 380V 50Hz 
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Opis 
Jest to podnośnik nożycowy który może byd użyty do 
wyrównania kół. Może podnosid samochód o masie do 3.5 tony. 
Można go wykorzystad do naprawy, przeglądu i czyszczenia. 

Funkcje 

Obrotowa płyta jest wymienna, dostosowana do każdego 
modelu 
samochodu. 
Wszystkie chromowane cylindry pochodzą z importu. 
Wewnątrz cylindra jest specjalnie polerowana ściana, 
dopasowana 
do tłoczyska, co gwarantuje jakośd wykonania i brak wycieków 
oleju. 
Elektryczny silnik i pompa olejowa jest importowana z Tajwanu. 
Posiadają one kontrolę jakości IC. Podnośnik, dzięki mobilnej 
skrzynce kontrolnej, może byd kontrolowany z dużej odległości. 

Specyfikacja 

Ciężar udźwigu 3500kg 

Maks. wysokośd podnoszenia 2000mm 

Najniższa wysokośd 550mm 

Dodatkowy podnośnik 640mm 

Koni mechanicznych 4HP 

Moc 2.2KW 

Zasilanie AC 380V 50Hz 

Masa całkowita 2.2 Tony 
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Opis Jest to mały podnośnik nożycowy, o sile podnoszenia do 2500kg, 
używany do testowania pojazdów. 

Funkcje 
Małej wysokości, używany do zdejmowania kół z samochodu, 
zdejmowaniu opon, serwisu układu hamulcowego. 
Pozwala na pracę przy niskim zawieszeniu nadwozia. 
Jest bardzo łatwy w obsłudze, niezawodny i bezpieczny. 

Specyfikacja 

Ciężar udźwigu 2500kg 

Maks. wysokośd podnoszenia 620mm 

Najniższa wysokośd 90mm 

Długośd 2000mm 

Szerokośd 1800mm 

Moc 1.1KW 




