3000кг. – 4000кг.

Здравата конструкция на
SMART LIFT, както и
неговата високо развита
технология са в резултат
на производството на
над 10 000 единици
годишно и на 30 годишен
опит в производството
на подемници.
Убедете се сами!

Eлектромеханични (винтови) двуколонни подемници

Електромеханични
двуколонни подемници

Убедете се сами!
Здравата конструкция на SMART LIFT, както и неговата високо развита технология са в резултат на
производството на над 10 000 единици годишно и на 30 годишен опит в производството на
подемници.

Дълъг живот и доказана технология!
Износоустойчива нилатронна гайка и 5 годишна гаранция на системата винт-гайка.
Два мотора интегрирани в колоните.
Устойчив Poly – V ремък
Пълен контрол на качеството на всички нива.
Лесна и безопасна работа благодарение на интегрирания LED дисплей в колоните.
Инсталация Plug & Play – колоните са предварително окабелени и оборудвани с куплонзи.
Нилатронна гайка и 5г.
гаранция

Устойчив Poly-V ремък

Енергиен комплект
Електричество и сгъстен въздух на работното място.
220V електрически контакт и подаване на въздух, интегрирани в
колоната.

Възможност за промяна на височината, както и разстоянието
между колоните
Без свързващи елементи между колоните по пода.

Регулируема връзка отгоре – удобно позициониране на колоните и заемане на
малко място, както и максимална широчина за преминаване на превозно
средство.

www.dalkomotors.com

Асиметрична конструкция на повдигащите рамена

Оптимално отваряне на
вратата. Позицията на
повдигащите рамена е
винаги асиметрична.

SMART LIFT 2.30 SL –
подемник за
автомобили с
категория до VW T5
къса база и други
подобни.

Телескопичните повдигащи
рамена са с минимално
ниска точка на повдигане.

Подложки MINI-MAX –
са височинно
регулируеми адаптори,
които са особено
подходящи за
автомобили с високи и
скрити точки на
вдигане.
Извънредно голям
регулируем обхват от
75–185 мм (2.32 SL) или
85–190 мм (2.40 SL).
Многопозиционно
бързо регулиране с
крак.

Автоматична блокировка на
повдигащите рамена с помощта на
зъбно колело, възможно е и
ръчно освобождаване на
рамената.

SMART LIFT 2.30 SL DT –
късите повдигащи
рамена са с две
телескопични степени на
повдигане, което
позволява по-голям
обхват и улеснява
повдигането на къси, но
широки превозни
средства.

SMART LIFT 2.40 SL - подемник
за леки автомобили и
микробуси, с универсално
приложение, например VW
Crafter и Mercedes Sprinter.

www.dalkomotors.com

SMART LIFT
2.30 SL
Товароподемност (кг)
3000
Време за вдигане (сек.)
40
Време за спускане (сек.)
40
Височина на вдигане (мм)
2010
Най-ниска точка на вдигане (мм)
95-140
Най-ниска точка на вдигане (мм) Версия MINI MAX
75-185
Височина на колоната (мм)
2890
Обща височина на кабелния мост (мм)
3720-4120
Обща широчина (мм)
3000-3100*
Проходна широчина (мм)
2230
Разстояние м/у колоните (мм)
2460
Обхват на дългото рамо (мм)
940-1495
Обхват на дългото рамо (мм) Версия MINI MAX
1000-1480
Обхват на късото рамо (мм)
590-900
Обхват на късото рамо (мм) Версия MINI MAX
600-980
Ел. двигатели (kW)
2 x 1,5
Ел. захранване (V/Hz)
400 / 50

2.35 SL
3500
46
40
2060
95-140
2890
3685-4170
3230
2400
2642
940-1490
505-823
2 x 1,5
400 / 50

2.35 SL DT
3500
46
40
2060
95-140
2890
3715-4115
3230
2400
2650
940-1490
570-1160
2 x 1,5
400 / 50

2.40 SL
4000
46
40
2060
115-190
75-185
2890
3685-4170
3350
2514
2770
1130-1840
1130-1840
570-1160
630-1065
2 x 1,5
400 / 50

Семеен бизнес от гр. Кел на р. Рейн с над 1,200 служители и 120 стажанти произвежда своите продукти
единствено в Германия. Използва се вертикална гама за производство с помощта на най-новите
технологични процеси и машини с пълен контрол на качеството, което прави NUSSBAUM лидер за
автомобилни подемници в Германия и в света.
Далко Моторс е оторизиран търгоски и сервизен партньор, с над 15г. опит в инсталацията , поддръжката и
ремонт на подемници на българския пазар. Разполагаме с обучен сервизен екип.

