
 

 
 

ГЕРМАНИЯ 
 

ЧЕТИРИПИСТОННИ ПЛАТФОРМЕНИ ПОДЕМНИЦИ С ВГРАДЕН 

ДВУПИСТОНЕН ПОДЕМНИК С ПОДВИЖНИ ПЛОЧИ С ОПЦИИ ЗА 

РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ  

 
Aqua Lift Quad 4.50 

 

Платформа, върху 

пода  от анодирани 

алуминиеви 

профили  

Ширина на всяка 

платформа 630mm  

Вградени 

алуминиеви  задни 

плъзгащи плочи и 

предни засечки 

Електронно 

управление на 

повдигането с 

безконтактен краен 

прекъсва 

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 13,5 
 
bar 

Товароносимост 5.000 
 
kg 

Височина на повдигане 1.860 
 
mm 

Дължина на платформата 4.800 
 
mm 

Мин височина 180 
 
mm 

Диаметър на пистона 210 
 
mm 

Разточние м/у пистоните            1.425 
 
mm 

Дълбочина на монтаж 2.498 
 
mm 

Време вдигане /спускане 35 
 
sec. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Мод. Alu Track Lift 2.35 Duplo Uni 
plus 

 

 

 

Платформа, изравнена с нивото на 

пода, със система за подравняване 

от анодирани алуминиеви профили 

Ширина на всяка платформа 600mm 

Вградени алуминиеви плъзгащи 

плочи 

Електронно управление на повдигането с безконтактен краен прекъсва 

Акустичен тон вместо протекторите за крака 

Пневматично аварийно освобождаване в контролната точка 

Твърди хромирани опорни цилиндри 

Алуминиеви основни водачи  с автоматично гресиране 

Вграден платформен подемник с напречно и надлъжно регулируеми 

алуминиеви плъзгачи 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
 

Товароносимост 3.500 kg 

Товароносимост платформен подемник 3.500 kg 

Височина на повдигане 1.860 mm 

Макс.височина 2.020 mm 

Дължина на платформите 4.400 mm 

Дебелина на платформата 175 mm 

Диаметър на пистона 123 mm 

Разстояние м/у пистоните 1.500 mm 

Дълбочина на монтаж 2.443 mm 

Moщност на ел.двигателя 3,0 kW 

Захранващо напрежение 400/16 V/A 



ЧЕТИРИПИСТОННИ ПЛАТФОРМЕНИ ПОДЕМНИЦИ С ВГРАДЕН 

ДВУПИСТОНЕН ПОДЕМНИК С ПОДВИЖНИ ПЛОЧИ С ОПЦИИ ЗА 

РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ  

 

 
Мод Alu Track Lift 2.50 Duplo Uni plus 

 
 

Платформа, изравнена с нивото на пода, 

със  система за подравняване от 

анодирани алуминиеви профили 

Ширина на всяка платформа 600mm 

Вградени алуминиеви плъзгащи плочи 

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 

Вграден платформен подемник с напречно и надлъжно регулируеми 

алуминиеви плъзгачи 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
 

Товароносимост 5.000 kg 

Товароносимост платформен подемник 3.500 kg 

Височина на повдигане 1.860 mm 

Макс.височина 2.035 mm 

Дължина на платформите 4.800 mm 

Дебелина на платформата 175 mm 

Диаметър на пистона 123 mm 

Разстояние м/у пистоните 1.500 mm 

Дълбочина на монтаж 2.443 mm 

Moщност на ел.двигателя 3,0 kW 

Захранващо напрежение 400/16 V/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мод.Alu Track Lift 2.50 Duplo Uni plus 

 

Платформа, изравнена с нивото на 

пода, със  система за подравняване 

от анодирани алуминиеви профили  

Ширина на всяка платформа 

600mm  

Вградени алуминиеви  задни 

плъзгащи плочи  

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 

 Вграден платформен подемник с  напречно и надлъжно регулируеми алуминиеви плъзгачи 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Товароносимост 5.000 
 
kg 

Товароносимост платформен   3.500   kg 

Височина на повдигане 1.860 
 
mm 

Макс.височина 2.035 
 
mm 

Дължина на платформите 4.800 
 
mm 

Дебелина на платформата 175 
 
mm 

Диаметър на пистона 123 
 
mm 

Разстояние м/у пистоните 1.500 
 
mm 

Дълбочина на монтаж 2.443 
 
mm 

Moщност на ел.двигателя 3,0 
 
kW 

Захранващо напрежение 400/16 
 
V/A 

 

 
 
 
 


