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Czterokolumnowe elektrohydrauliczne d źwigniki ROTARY serii SM s ą przeznaczone do 
podnoszenia pojazdów samochodowych o masie całkowit ej 4000 - 6500 kg. Nap ęd stanowi silnik 
elektryczny sprz ężony z pomp ą hydrauliczn ą. Podnoszenie realizowane jest za pomoc ą siłownika 
hydraulicznego i ci ęgien linowych. Zabezpieczenie oraz poziomowanie zap ewnione jest przy pomocy 
mechanicznych zapadek blokowanych w metalowych list wach umieszczonych w czterech kolumnach. 
Zaletami podno śników ROTARY s ą: cicha praca, mo żliwo ść bardzo dokładnego wypoziomowania 
najazdów, zwarta i prosta konstrukcja. D źwigniki wyst ępują standardowo w kolorze szarym RAL 7040. 
  
 
 
 
 
 

 

Dane: SM40-47 SM40LT-47 SM55LT-51 SM65-51 SM65-55 

 Udźwig  4000 kg 5500 kg 6500 kg 

A Wznios 
 (+KIT diagnostyczny - platformy, płyty przesuwne) 

1943 mm 
+50 mm 

1943 mm 
+66 mm 

1750 mm 
+50 mm 

1900 mm 
+50 mm 

B Długość całkowita 5788 mm 5520 mm 5920 mm 

C Szerokość całkowita 3320 mm 3409 mm 3405 mm 

D Wysokość minimalna 
 (+KIT diagnostyczny - platformy, płyty przesuwne) 

175 mm 
+50 mm 

175 mm 
+66 mm 

190 mm 
+50 mm 

E Długość 4700 mm 5100 mm 5100 mm 5500 mm 

F Szerokość 560 mm 650mm 

G 

Platformy 

Rozstaw 800 / 950 / 1100 mm 900 mm 

mnimalny 1535 mm 

maksymalny 4600 mm 4900 mm  Rozstaw osi obsługiwanych pojazdów 

dla geometrii 3D 

 

4600 mm 

 Silnik 4 kW 

 Zasilanie elektryczne 400 V / 50 Hz / 3 fazy 

 Zasilanie pneumatyczne 8 – 10 bar 

 Czas podnoszenia  45 s 40 s 

Dane dźwignika progowego: 

 Udźwig  3000 kg 5500 kg 

I Wznios maksymalny 456 mm 429 mm 

H Długość całkowita 1490-2000 mm 1400-2100 mm 

F Szerokość platform 560 mm 
J Wysokość minimalna 66 mm 75 mm 

 Czas podnoszenia 

 

10 s 

 

 

SM40-47 / SM40LT-47 / SM55LT-51 / SM65-51/55 

Wersje SM s ą podno śnikami obsługowymi. Mo żna je wyposa żyć dodatkowo w d źwignik osiowy. 
Wersje SMLT posiadaj ą standardowo d źwignik progowy. Obie wersje mo żna tak że doposa żyć 
w specjalne nakładki przeznaczone do pomiaru i regu lacji geometrii posiadaj ące tylne płyty przesuwne.  

SM40 

SM65 SM40LT 
SM55LT 


