
 

 
 

ГЕРМАНИЯ 
 

 

ДВУПИСТОННИ МНОГОРАМЕННИ ПОДЕМНИЦИ 
 

 
Aqua Lift Jib 2.35 plus 

 

Поддържащи  подвижни 

реголируеми рамена  с една 

степен на свобода 

Телескопична настройка  

Двойна защита от корозия, като 

се използва прахово и катодно 

покритие (cdc) 

Електронно управление на 

повдигането с безконтактен 

краен прекъсвач 

Акустичен тон вместо 

протекторите за крака 

Пневматично аварийно 

освобождаване в контролната 

точка 

Твърди хромирани опорни цилиндри 

Алуминиеви основни водачи с автоматично гресиране 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Работно налягане 12,5 
 
bar 

Товароносимост 3.500 
 
kg 

Височина на повдигане 1.860 
 
mm 

Максимална височина 1.920 
 
mm 

Мин височина 97 
 
mm 

Диаметър на пистона 210 
 
mm 

Разточние м/у пистоните            1.425 
 
mm 

Дълбочина на монтаж 2.498 
 
mm 

Време вдигане /спускане 35 
 
sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модел Multiarm Lift 2.40 new 

 

Поддържащи  подвижни регулируеми 

рамена  с една степен на свобода 

Телескопична настройка 

Двойна защита от корозия, като се 

използва прахово и катодно покритие 

(cdc) 

Електронно управление на 

повдигането с безконтактен краен прекъсвач 

Акустичен тон вместо протекторите за крака 

Пневматично аварийно освобождаване в контролната точка 

Твърди хромирани опорни цилиндри 

Алуминиеви основни водачи с автоматично гресиране 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Товароносимост 4.000kg 
 

Височина на повдигане 1.800mm 
 

Макс. височина 1.914mm 
 

Мин. височина 96mm 
 

Диаметър на пистона 123mm 
 

Разстояние м/у пистоните 2.285mm 
 

Дълбочина на монтаж 2.338mm 

Moщност на ел.двигателя  3,0kW 
 

Захранващо напрежение 400/16V/A 

Дължина на кабела до контр,табло 8 m 
 

Време вдигане /спускане ≈35 sec . 



  Мод. Vario Lift 2.35 
 
 

Поддържащи  подвижни 

регулируеми рамена с една 

степен на свобода 

Телескопична настройка 

Двойна защита от корозия, 

като се използва прахово и 

катодно покритие (cdc) 

Електронно управление на 

повдигането с безконтактен 

краен прекъсвач 

Акустичен тон вместо протекторите за крака 

Пневматично аварийно освобождаване в контролната точка 

Твърди хромирани опорни цилиндри 

Алуминиеви основни водачи с автоматично гресиране 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
 

Товароносимост 3.500kg 

Височина на повдигане 1.860mm 

Макс. височина 1.950mm 

Мин. височина 96mm 

Диаметър на пистона 123mm 

Разстояние м/у пистоните 1.335mm 

Дълбочина на монтаж 2.338mm 

Moщност на ел.двигателя 3,0kW 

Захранващо напрежение 400/16 V/A 

Дължина на кабела до 
контр. табло 

8 m 

Време вдигане /спускане ≈35 sec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мод Schwenkarm Vario Lift 2.50 

 

Раменен подемник с 

поддържащи  подвижни 

регулируеми рамена  с една 

степен на свобода 

Двойна защита от корозия, като 

се използва прахово и катодно 

покритие (cdc) 

Шарнири с една степен на 

свобода 

Телескопична настройка 

Минимална височина от пода 

96 мм 

Електронно управление на повдигането с безконтактен краен прекъсвач 

Акустичен тон на протекторите за крака 

Пневматично аварийно освобождаване в контролната точка 

Твърди хромирани опорни цилиндри 

Алуминиеви основни водачи с вградена гресна камера 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 

Товароносимост          5.000 
 
kg 

Височина на повдигане 1.860 
 
mm 

Макс.височина 1.914 
 
mm 

Мин.височина 110 
 
mm 

Диаметър на пистона 123 
 
mm 

Разстояние м/у пистоните 2285 
 
mm 

Дълбочина на монтаж 2.338 
 
mm 

Moщност на ел.двигателя 3,0 
 
kW 

Захранващо напрежение   400/16 
 
V/A 

Дължина на кабела до 
контр,табло 

          8 m 
  

Време вдигане /спускане 
  

≈35 
 
sec. 

 
 
 


