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 Elektrohydrauliczne d źwigniki no życowe jednosekcyjne HUNTER serii RX s ą dźwignikami 
diagnostycznymi słu żącymi do regulacji geometrii ustawienia kół i osi po jazdów samochodowych. 
HUNTER RX wraz z komputerowym urz ądzeniem np. HUNTER HawkEye™ tworzy kompletny system  
PowerBay™ słu żący do bardzo szybkiego pomiaru geometrii ustawienia  kół i osi pojazdów.  

Wszystkie d źwigniki posiadaj ą wybranie pod obrotnice i płyty przesuwne. Mo żna je doposa żyć 
o obrotnice (w tym blokowane pneumatycznie) i d źwignik osiowy. 
 
  

 
 

 

Dźwigniki HUNTER RX 72  o ud źwigu do 7200 kg przeznaczone s ą 
do obsługi s amochodów osobowych, dostawczych, typu SUV
oraz lekkich samochodów ci ężarowych. 

Wyst ępuj ą w nast ępuj ących wersjach: 

• RX 72-435E - dźwignik naposadzkowy, 
• RX 72F-435E - dźwignik zagł ębiany. 

RX 72 

 

Dźwigniki HUNTER RX 54 o ud źwigu 5400 kg przeznaczone s ą 
do obsługi samochodów osobowych, dostawczych oraz t ypu SUV.  

Wyst ępuj ą w nast ępuj ących wersjach: 

• RX 54-435E - dźwignik naposadzkowy, 
• RX 54F-435E - dźwignik zagł ębiany. 

RX 54 

 

Dźwigniki HUNTER RX 45 o ud źwigu 4500 kg przeznaczone są 
do obsługi samochodów osobowych, dostawczych oraz t ypu SUV.  

Wyst ępuj ą w nast ępuj ących wersjach: 

• RX 45-435E - dźwignik naposadzkowy, 
• RX 45F-435E - dźwignik zagł ębiany, 
• RX 45L-435E - dźwignik naposadzkowy przedłu żony, 
• RX 45LF-435E - dźwignik zagł ębiany przedłu żony. 

RX 45 
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Dane: RX 45 RX 45L RX 45F RX 45LF RX 54 RX 54F RX 72 RX 72F 

Typ dźwignika naposadzkowy zagłębiany naposadzkowy zagłębiany naposadzkowy zagłębiany 

Maksymalny udźwig 4500 kg 5400 kg 7200 kg 

H1  Wznios maksymalny  standard 
(Power-Up) 

1829 mm 1829 mm 1803 mm 1930 mm 
(1727 mm) 

1829 mm 

*Długość całkowita z rampami najazdowymi 6128 mm 6458 mm  6766 mm  6540 mm  
L 

*Długość zagłębienia  5471 mm 5801 mm  5801 mm  5877 mm 

DL *Długość platform 4864 mm 5093 mm 5194 mm 5423 mm 5194 mm 5423 mm 5283 mm 5512 mm 

R Szerokość platform 610 mm 660 mm 

Minimalna wysokość dźwignika 222 mm   222 mm   229 mm  
H2 

Głębokość zagłębienia  235-260 mm  267-292 mm  375-387 mm 

W2 Szerokość minimalna między wewn. krawędzią kół 1016 mm  

W1 Szerokość maksymalna między zewn. krawędzią kół 2248 mm 2350 mm 

Czas podnoszenia standard 
dwie prędkości 

55 s 
- 

55 s 
35-55 s 

55 s 
- 

32-60 s 

Czas opuszczania standard 
dwie prędkości 

50 s 
- 

50 s 
25 s 

50 s 
- 

25 s 

*Maksymalny rozstaw osi przy czynnościach obsł. 4343 mm 4673 mm 4241 mm 4572 mm 4673 mm 4572 mm 4750 mm 

*Maksymalny rozstaw osi przy reg. geometrii (2 koła) 4216 mm 4547 mm 4115 mm 4445 mm 4547 mm 4445 mm 4623 mm 

Maksymalny rozstaw osi przy reg. geometrii (4 koła) 4013 mm 

208/230/400/460 V~ / 3-fazowe / 50 Hz 
Zasilanie elektryczne 

9/18 A 9 A 18/9 A 9A 9/18 A 9 A 

Zasilanie pneumatyczne 6-10 bar 

* Parametry dla wersji L - większe o ok. 330 mm 
Power-Up – funkcja umożliwiająca podnoszenie ciężkich pojazdów (do 7257 kg) kosztem wzniosu, jeśli prześwit pojazdu jest dostatecznie duży. 

Wersja naposadzkowa  

Wersja zagł ębiana (F)  


