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Siłowniki i hydraulika samochodowych d źwigników 
dwukolumnowych 

 

 

Hydrauliczne d źwigniki dwukolumnowe ROTARY nie s ą zwyczajnymi 
dźwignikami. 
 
MADE BY ROTARY oznacza urz ądzenie o licznych mo żliwo ściach 
przynosz ących klientowi unikatowe, a przede wszystkim wymier ne korzy ści. 
Oznacza równie ż rozległ ą sieć zakładów produkcyjnych z certyfikatem 
jako ści ISO gwarantuj ącym niezmiennie wysok ą jako ść produktów.  
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SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA 

Silnik du żej mocy oraz dwa bezobsługowe 
siłowniki hydrauliczne stanowi ą serce 
dźwigników ROTARY i s ą ich kluczowymi 
podzespołami. Otwiera to cały szereg 
korzy ści, np. w postaci pr ędko ści 
działania 1,5 raza wi ększej od 
klasycznych d źwigników. 

 

 

DOSKONAŁA ERGONOMIA STANOWISKA PRACY 

��������        Wielostopniowe ramiona  

Duża rozpi ętość / elastyczno ść – możliwo ść podnoszenia 
zarówno pojazdów bardzo du żych, jak i bardzo małych.   

 
��������        Ograniczniki / blokady ramion 

Automatyczne blokady podnoszonych ramion sprz ężone 
z ergonomicznie zaprojektowanymi r ęcznymi zawleczkami.  

 
 

��������        Zintegrowana konsola zasilania elektrycznego i pneu matycznego 
Jako wyposażenie standardowe lub opcjonalne - w zależności od modelu. 

Umieszczona tam, gdzie jest potrzebna – wprost na k olumnie d źwignika. 

 

 

 

��������        Dwustronna praca 

Dźwigniki ROTARY  jako jedyne d źwigniki dwukolumnowe 
oferuj ą najszybszy i najbli ższy dost ęp do obsługi/sterowania 
urządzenia.  

KORZYŚCI Zwiększona wydajność warsztatu 
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NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA  

��������        Brak zu żywających si ę części mechanicznych  
Brak pasków, ło żysk, nakr ętek i bolców/sworzni do wymiany. 

Dźwigniki ROTARY pozwalaj ą skoncentrowa ć się na jednej rzeczy – ich 
obsłudze.  

 

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ  

��������        20 000 cykli 

Dźwigniki ROTARY s ą niezniszczalne (funkcjonuj ą do ko ńca 
życia urz ądzenia). Zaprojektowane i przetestowane na min. 20 000 
cykli podnoszenia/opuszczania. To około 10 lat bezp roblemowej 
pracy przy 8 cyklach dziennie. 

 
 

 
��������        Produkcja masowa 

Dźwigniki ROTARY produkowane s ą na całym świecie 
w zakładach ROTARY legitymuj ących si ę certyfikatem ISO 
o niezmiennie wysokiej jako ści produkcji. 

 
 
 

��������        Zabezpieczenia x 3 

Dbając o bezpiecze ństwo ROTARY stosuje 3 metody zabezpiecze ń: 
  - siłowniki hydrauliczne, 
  - zintegrowane mechaniczne blokady bezpiecze ństwa, 
  -  krzy żowy system linowy synchronizacyjno-zabezpieczaj ący.  

 
��������        Bezpiecze ństwo i stabilno ść – priorytety 

Jako światowy producent ROTARY stosuje światowe standardy 
(w tym najnowsze standardy UE – EN1493 wersja 3:1),  które s ą 
stałym i niezmiennym elementem inwestycji w bezpiec zeństwo. 

 

 

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII 

��������        Tylko 1 silnik  

Dźwigniki ROTARY wyposa żone są w 
tylko jeden silnik. Opuszczanie odbywa si ę 
samoczynnie, bez nap ędu. 

 

 

 

 

W porównaniu z klasycznymi (dwusilnikowymi) d źwignikami 
oznacza to oszcz ędno ść energii do 75%. Jest to kluczowy 
argument w dobie rosn ących kosztów energii.  

KORZYŚCI Niskie koszty eksploatacji 
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ANALIZA ZWROTU INWESTYCJI 

 
Poni ższy przykład pokazuje korzy ści wynikaj ące z eksploatacji jednego z d źwigników ROTARY. Aby 
dokładniej obliczy ć oszcz ędno ści nale ży skorzysta ć z internetowego kalkulatora zwrotu inwestycji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liczba stanowisk pracy 1 

Liczba pojazdów obsłu żonych 
(dziennie na jedno stanowisko) 5 

Czas zaoszcz ędzony dzi ęki zwi ększonej 
prędko ści i ergonomii obsługi 

(na jeden pojazd)  
3 min 

Oszczędno ść energii 
(na jeden pojazd) 0,12 € 

Czas zaoszcz ędzony dzi ęki zwi ększonej 
prędko ści i ergonomii obsługi 

(łącznie wszystkie stanowiska - tygodniowo)  
65 min 

Liczba pojazdów obsłu żonych dodatkowo  
dzięki powy ższym oszcz ędno ściom 

(tygodniowo) 
1 

Oszczędno ść energii 
(łącznie wszystkie stanowiska - rocznie) 152 € 

Całkowita oszcz ędno ść 
(rocznie) 3 690 € 

CCzzaass  zzwwrroottuu  iinnwweessttyycc jj ii   37 dni 
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1 € ≈ 4 zł 

http://rotary.blitzrotary.com/calc


