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Dźwigniki dwukolumnowe ROTARY słu żą do wszelkiego typu prac mechanicznych. Nap ęd realizowany 
jest na drodze elektrohydraulicznej. Ramiona podnos zone są poprzez siłowniki hydrauliczne na systemie 
cięgien (lin stalowych). Kolumny zblokowane s ą poprzeczk ą zamocowan ą w górnej cz ęści podno śnika 
(w poprzeczce tej przebiegaj ą liny). Na dole kolumny stoj ą swobodnie (nie s ą połączone). Ramiona przy 
każdej z kolumn (parami) maj ą zróżnicowan ą długo ść, kolumny zwrócone s ą w kierunku wjazdu, środek 
ciężkości podnoszonego pojazdu le ży w osi wjazdu, jednak przed osi ą przecinaj ącą kolumny. SPO 
wyst ępują w kolorach: kolumny RAL 9010, ramiona RAL 7016. 

Dźwigniki ROTARY s ą w pełni bezpieczne. Bezpiecze ństwo zapewniaj ą: 
- siłowniki hydrauliczne – ramiona nie mog ą ulec nagłemu opuszczeniu – dodatkowo cicha praca, 
- metalowe listwy zabezpieczaj ące – działaj ą one w trakcie podnoszenia ka żdorazowo blokuj ąc si ę na 

szczebelkach, 
- liny metalowe – w razie przerwania przewodów hydrau licznych i nie zblokowania mechanicznego 

zapobiegn ą nagłemu opadni ęciu ramion. 
 

 

Dane techniczne: 
    

A Wznios maksymalny 1957 mm 

B Wysokość całkowita dźwignika 4190 mm 

 Szerokość dźwignika 3440 mm 

D Szerokość przejazdu 2546 mm 

E Wysokość do wył. awaryjnego        4065 mm 

F minimalna 550 mm 

G 
Długość przedniego ramienia 

maksymalna 1106 mm 

H minimalna 876 mm 

I 
Długość tylnego ramienia 

maksymalna 1472 mm 

J-K Wysokość podpór minimalna - maksymalna 94-154 mm 

M Odległość między kolumnami 2825 mm 

 Udźwig nominalny 4000 kg 

 Silnik 4 kW 

 Zasilanie 230/400 V / 50 Hz 

 Czas podnoszenia 30 s 

 Wymagana wys. pomieszczeń 4230 mm 
 
 
 
 
 

SPOA40M-EH2 BMW / SPOA40E-EH2 BMW 

EH2 BMW Dźwigniki serii M posiadaj ą mechaniczny wył ącznik kra ńcowy w postaci belki umieszczonej pod górn ą 
poprzeczk ą dźwignika. Pojazd po podniesieniu na maksymaln ą wysoko ść przemieszcza belk ę uruchamiaj ąc 
wył ącznik kra ńcowy i wył ączając dźwignik. Seria E blokowana jest elektrycznie. D źwigniki tego typu wyst ępuj ą w 
wersji  asymetrycznej o ud źwigu 4000 kg.  


