ELEKTROMECHANICKÉ
4 - STĹPOVÉ ZDVIHÁKY

1

RAV
440NE
440E
442NE
442E
175E
118N

PERFEKTNÉ
VYROVNANIE

CE schválenie
s nízkonapäťovým
ovládaním.

Motory sú navzájom prepojené
mechanicky líniou hriadeľového
vedenia a hladinou prevodoviek
v olejovom kúpeli pre zaistenie
optimálnej úrovne plošín a
rovnomerného zaťaženia
na motoroch bez ohľadu na polohu
vozidiel. Iba jedno nastavenie sa
vykonáva v priebehu inštalácie,
nikdy počas prevádzky, ako sú
diely podliehajúce predĺženiu,
káble a nosné reťaze.

Ochrana motora zabezpečená tepelnou

Dve zdvíhacie skrutky na

poistkou pre zabránenie zhoreniu,

každom stĺpe.

preťaženiu alebo úbytku jednej fázy.

TOTÁLNA
BEZPEČNOSŤ

Hlavná a bezpečnostná

Mechanická

matica.

bezpečnostná stopka.

Automatické mazanie hlavnej a bezpečnostnej

Vrchný a spodný

matice i hriadeľa je dosiahnuté piestovou

limitný spínač.

pumpou, jednou na každom stĺpe, ktorá
zaručuje mazanie vždy, keď sa zdvihák zdvíha

Bezpečnostný

a tým sa zaručuje dlhá životnosť a hladký chod.

mikro-spínač v prípade
poruchy nosnej matice.

Bezpečnostný spínač
automaticky zastaví
pohyb zdviháka
v prípade
Kužeľové ozubené

prekážky počas

koleso.

zdvihu.

KP440NE/24t
KP440E/20t
KP442NE/14t
KP442E/12t
Dĺžka plošiny
a kapacita týchto
zdvihákov sú ideálne
pre autobusy a trucky.

Technické údaje

Nosnosť

3-fázový motor
Hmotnosť
Dĺžka plošiny

KP440NE KP440E KP442NE KP442E

kg 24000
kW 4x4
kg 4200
mm 8000

20000 14000 12000
4x4
4x2
4x2
4170 3110 3070
8000 8000 8000

PREDĹŽENÉ
PLOŠINY

Maximálny prístup vozidla vďaka špeciálnej
koncepcii predĺžených plošín, unikátnej funkcii
Ravaglioli zdvihákov. Priestor je voľne dostupný
ku akejkoľvek časti vozidla i k motoru.

KP112N-KP118NP/13,5t
Dvojitý hydraulicko-vzduchový prízdvih.
Ovládaný ručnou pumpou alebo vzduchovo-hydraulickou pumpou (verzia NP).
Prenos na guličkovom ložisku.

DUO - Dvojité zdviháky
KP440NE-440E-442NE-442E môže byť
spojený nasledujúcim spôsobom:
a) synchronizované, teda s dvoma
zdvíhacími plošinami pracuje v rovnakej výške;
b) v jednoduchom režime, teda s dvoma
zdvihákmi pracujúcimi nezávisle na sebe
s plošinami v rôznych výškach.
Toto riešenie umožňuje zdvíhanie obzvlášť
dlhých vozidiel a tiež umožňuje v jedinom režime,
aby zdviháky pracovali oddelene pre
servisovanie viac vozidiel, teda poskytuje
dvojakú návratnosť investície.

KP175E/10t - 3740mm
Zdvihák pre
vysokozdvižné
vozíky.

KP175E
10000

Technické údaje
Nosnosť

kg

3-fázový motor

kW

4x2

Hmotnosť

kg

2310
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