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Ножичен мобилен подемник 3 тона 

Модел: AUTOlift 3000   Производител: AUTOLIFT PRODUCTION - Чехия 
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Мобилен средноиздигащ подемник с универсално приложение. Абсолютно независим от 
електрическо, пневматично или хидравлично захранване - за задвижването му  е 
необходима единствено бормашина. Два висококачествени редуктора с трапецовидни 
винтове инсталирани в рамата позволяват бързо повдигане и спускане на автомобила. 
Подемника е проектиран за повдигане на различни типове превозните средства като леки 
и лекотоварни автомобили, ванове, пикапи и микробуси. Може да се използва за 
всякакви  дейности от различни типове автосервизи: механични; автотенекеждийски и 
автобояджиски;  гумаджийски; автомивки и други. Подемника позволява лесно да се 
промени работната позиция на автомобила на предни или задни колела, благодарение на 
специфичната си конструкция проектирана за повдигане  според центъра на тежестта. 

Подпраговите платформи могат да се регулират на широчина в  зависимост от тази на 
обслужваното превозно средство. В комплекта има и специални допълнителни подложки 
за праговете на автомобила. 

Друго от преимуществата на AUTOLift 3000 се изразява в неговата мобилност, лекота и 
компактност. Може лесно и бързо да се премества според конкретните нужди. Също така 
AUTOLift 3000 не заема много място за съхранение когато не се използва - може да се 
подпре или окачи на стената. 

 

Технически данни: 

Товароподемност: 3000 кг   

Размери: 1635 x 1300 x 115 мм 

Тегло: 45 кг   

Височина на повдигане: 60 см   

Време за повдигане:  25 сек 

 


