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Dane techniczne:                                                                                
Wznios maksymalny 1957 mm 

Wysokość całkowita dźwignika EH1 - 3865 mm, EH2 - 4170 mm 

 
Cena katalogowa:  

Szerokość dźwignika 3000 mm 

Szerokość przejazdu 2336 mm 
SPOA3TM-5-EH1 16 350 zł. 

Wysokość do wyłącznika awaryjnego EH1 - 3760 mm, EH2 - 4065 mm 

Długość przedniego ramienia 550 - 1106 mm 
SPOA3TM-5-EH1 16 810 zł. 

Długość tylnego ramienia 876 – 1472 mm 

Wysokość podpór 94 - 154 mm 

 
Cena promocyjna:  

Odległość między kolumnami 2560 mm 

Udźwig nominalny 3500 kg 
SPOA3TM-5-EH1/EH2 12 700 zł.  

Zasilanie 400 V / 50 Hz / 4 kW   

Czas podnoszenia 30 s   

Wymagana wysokość pomieszczeń EH1 - 3920 mm, EH2 - 4230 mm   
 
Powyższe ceny netto w zł obejmują koszty dostawy do klienta, montażu i krótkiego instruktażu z obsługi urządzenia. Do cen należy doliczyć 23% podatek VAT. Termin dostawy 

4-6 tygodni po podpisaniu umowy sprzedaży. Ceny są aktualne przy kursie sprzedaży EUR w NBP nie przekraczającym 4,50 zł. Do odbiorcy należy przygotowanie miejsca do montażu 
według rysunków oraz „Zalecanych warunków technicznych montażu” dostarczonych przez WIMAD po złożeniu zamówienia. 

Dźwigniki dwukolumnowe SPOA3TM-5-EH1/EH2 

 Dźwigniki serii SPOA3TM nale żą do najnowszego typu d źwigników dwukolumnowych o nap ędzie 
elektrohydraulicznym. Charakteryzuj ą się one lekk ą i zarazem bardzo sztywn ą konstrukcj ą i nadaj ą się do 
unoszenia samochodów osobowych oraz lekkich dostawc zych. Podno śniki 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 hydraulicznych i nie zblokowania mechanicznego zapobiegn ą 

nagłemu opadni ęciu ramion. 
SPO wyst ępuj ą standardowo w kolorach: kolumny – szary (RAL 7040)  oraz ramiona – szary (RAL 7012).  
 


