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Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe
symetryczne i asymetryczne
o napędzie elektrohydraulicznym
i udźwigu 3500-6500 kg
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SPOA3TM/S-5
Dźwigniki dwukolumnowe SPOA3T służą do obsługi
samochodów dostawczych.

samochodów osobowych oraz lekkich
Napęd
elektryczno--hydrauliczny
zapewnia dużą
efektywność
i niski poziom hałasu.

Liny stalowe zapewniają
synchronizację ramion
prawej i lewej strony.

Blokada mechaniczna
zintegrowana z obiema
kolumnami zapewnia
bezpieczeństwo
w każdej sytuacji.
Blokada jest zwalniana
automatycznie (wersja S)
lub ręcznie (wersja M)
podczas podnoszenia
i opuszczania.

Górna poprzeczka
wyposażona jest
w wyłącznik
krańcowy
ograniczający
wysokość
podnoszenia.
Poprzeczka chroni
wysokie pojazdy
przed

Każda kolumna
dźwignika wyposażona
jest w bezobsługowy
siłownik hydrauliczny.
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Wersja standardowa:
▪ ramiona przednie
2x 3-stopniowe,
▪ ramiona tylne
2x 2-stopniowe,
Wersja AP:
▪ ramiona 4x 3-stopniowe.

Stopy dźwignika nie są
połączone ze sobą.
Eliminuje to koszty
i ryzyko wypadku.

Tylne ramię może obracać się
o 180º. Pozwala to na bardzo
staranne podparcie zarówno
pojazdów o dużym jak
i małym rozstawie osi.
Umożliwia także łatwiejszy
wjazd pojazdem pomiędzy
kolumny dźwignika.

Zespół napędowy
umieszczony jest
w górnej części kolumny.
Silnik wyposażony jest
w termiczny wyłącznik
przeciążenia.
Jest on chroniony przed
zewnętrznymi wpływami
i zapewnia cichą oraz
przyjazną pracę.

Wersja AF:
▪ ramiona 4x 3-stopniowe.
▪ System FastFit

Ramiona mocowane są
do kolumn, na specjalnym
suporcie, przy pomocy
stalowych sworzni. System
zębatek, zamocowanych na
ramionach i suporcie,
umożliwia dowolną regulację
kąta pomiędzy ramionami.

Sterowanie ręczne
wersja M
Opuszczanie pojazdu
realizowane konwencjonalnie
za pomocą obu rąk.
Ręczne zwalnianie blokady.

Sterowanie elektryczne
wersja S
Podnoszenie i opuszczanie
pojazdu sterowane
elektrycznie za pomocą
przycisków sterujących.
Elektryczne zwalnianie
blokady.
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SPOA40M/E-5 / SPO40M/E-5
Dźwigniki dwukolumnowe produkowane są w dwóch podstawowych wersjach: symetrycznej
i asymetrycznej. Symetryczna posiada cztery równe ramiona. Środek ciężkości podnoszonego
pojazdu przypada pomiędzy kolumnami w osi ich symetrii. W przypadku podnośników
asymetrycznych ramiona przy każdej z kolumn mają zróżnicowaną długość, środek ciężkości
podnoszonego pojazdu leży w osi wjazdu jednak przed osią przecinającą kolumny. W wersjach M
odblokowywanie następuje ręcznie, a w wersjach E elektrycznie.
Napęd elektrycznohydrauliczny zapewnia
dużą efektywność i niski
poziom hałasu.
Liny stalowe
zapewniają
synchronizację ramion
prawej i lewej strony.

Górna poprzeczka
wyposażona jest
w wyłącznik
krańcowy
ograniczający
wysokość
podnoszenia.
Poprzeczka chroni
wysokie pojazdy
przed uszkodzeniem.

Opatentowana
konstrukcja kolumn podwójny profil S
zapewnia stabilność
i zajmuje minimalną
przestrzeń.
Duża powierzchnia
zajmowana przez
ślizgi zapobiega
przedwczesnemu ich
zużyciu.

Wersja standardowa:
▪ ramiona przednie
2x 3-stopniowe,
▪ ramiona tylne
2x 2-stopniowe,
Wersja AP:
▪ ramiona 4x 3-stopniowe.

Stopy dźwignika nie
są połączone ze sobą.
Eliminuje to koszty
i ryzyko wypadku.

Ramiona mocowane są do
kolumn, na specjalnym
suporcie, przy pomocy
stalowych sworzni. System
zębatek, zamocowanych na
ramionach i suporcie
umożliwia dowolną regulację
kąta pomiędzy ramionami na
każdej z kolumn.

Każda kolumna dźwignika
wyposażona jest
w bezobsługowy siłownik
hydrauliczny.

Wersja AF:
▪ ramiona 4x 3-stopniowe.
▪ System FastFit
Napęd stanowi silnik elektryczny
(trójfazowy). Silnik podłączony
jest do pompy hydraulicznej.
Dźwigniki posiadają mechaniczny
wyłącznik krańcowy w postaci
belki umieszczonej pod górną
poprzeczką dźwignika. Pojazd po
podniesieniu na maksymalną
wysokość unosi belkę
uruchamiając wyłącznik krańcowy
i wyłączając dźwignik.
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Sterowanie ręczne Sterowanie elektryczne
wersja E
wersja M
Opuszczanie pojazdu
realizowane
konwencjonalnie za
pomocą obu rąk.

Podnoszenie i opuszczanie
pojazdu sterowane
elektrycznie za pomocą
przycisków sterujących.

Ręczne zwalnianie
blokady.

Elektryczne zwalnianie
blokady.
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SPO55E / SPO65E
Dźwigniki te występują tylko w wersji symetrycznej i są przeznaczone do podnoszenia ciężkich
samochodów osobowych, samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek o masie do 5000 kg
(SPO54) i 6500 kg (SPO65). Charakteryzują się bardzo mocną i sztywną konstrukcją.

Napęd elektrycznohydrauliczny zapewnia
dużą efektywność i niski
poziom hałasu.

Liny stalowe
zapewniają
synchronizację ramion
prawej i lewej strony.

Każda kolumna
dźwignika wyposażona
jest w bezobsługowy
siłownik hydrauliczny.

Blokada mechaniczna
zintegrowana z obiema
kolumnami zapewnia
bezpieczeństwo
w każdej sytuacji.
Blokada jest zwalniana
automatycznie podczas
podnoszenia
i opuszczania.

Górna poprzeczka
wyposażona jest
w wyłącznik
krańcowy
ograniczający
wysokość
podnoszenia.
Poprzeczka chroni
wysokie pojazdy
przed
uszkodzeniem.

Opatentowana
konstrukcja kolumn podwójny profil S
zapewnia stabilność
i zajmuje minimalną
przestrzeń.
Duża powierzchnia
zajmowana przez ślizgi
zapobiega
przedwczesnemu ich
zużyciu.

Stopy dźwignika nie są
połączone ze sobą.
Eliminuje to koszty
i ryzyko wypadku.
Ślizgi wózka dźwignika
wykonane
z samosmarowego
i całkowicie
bezobsługowego
tworzywa
polietylenowego
Tivar 1000, co
zmniejsza koszty
obsługi.

Ramiona mocowane są do
kolumn, na specjalnym
suporcie, przy pomocy
stalowych sworzni. System
zębatek, zamocowanych na
ramionach i suporcie umożliwia
dowolną regulację kąta
pomiędzy ramionami na każdej
z kolumn.
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Napęd stanowi silnik elektryczny
(trójfazowy). Silnik podłączony
jest do pompy hydraulicznej.
Dźwigniki posiadają mechaniczny
wyłącznik krańcowy (belka
umieszczona pod górną
poprzeczką dźwignika).
Pojazd po podniesieniu na maks.
wysokość unosi belkę
uruchamiając wyłącznik krańcowy
i wyłączając dźwignik.

Sterowanie elektryczne
Podnoszenie i opuszczanie
pojazdu sterowane elektrycznie
za pomocą przycisków
sterujących.
Elektryczne zwalnianie blokady.
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SPO65

SPO55

SPO54

SPO40

Numer
katalogowy

SPOA40

B – tylko wersje dla BMW
M – tylko wersje dla MB

SPOA3T

Wyposażenie opcjonalne

 
Adapter do MB Sprinter / VW Crafter
Tył (2 szt.)

FJ6215MB
(+2x115684*)

*

Adapter do MB Sprinter / VW Crafter
Przód (2 szt.)

FJ6216

Adapter (teleskopowy długi bolec)
do MB Sprinter / VW Crafter
Przód (2 szt.)

FJ6216MB

Adapter do Mercedesa klasy G
(4 szt.)

120608


  
M

FJ7880BBK


  
B

Adaptery do ramion
4 x 89 mm oraz 4 x 127 mm
wraz z uchwytami

FJ6199

Adaptery do ramion
4 x 200 mm
wraz z uchwytami
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FJ6172

 






B   
M
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Adapter śrubowy (4 szt.)



FJ6217MB

Antypoślizgowa osłona stopek
w ramionach

FS6353-1


 B   
M

Adaptery typu U

FJ6173Y



Dodatkowy panel sterowania
do SPOA3TS

CONTROL-SPOA3TS



Zestaw przedłużenia ramion (300mm)

AE-300

Magnetyczna kuweta

MA-240X140
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SPO65

SPO55

SPO54

SPO40

Numer
katalogowy

SPOA40

B – tylko wersje dla BMW
M – tylko wersje dla MB

SPOA3T

Wyposażenie opcjonalne (cd.)

B
M

 

 




   
B
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Wersje aprobowane przez producentów samochodów
 Dźwigniki elektrohydrauliczne dwukolumnowe asymetryczne SPOA3TS o udźwigu 3500 kg
Zdjęcie

Model

Wysokość całkowita

Uwagi

SPOA3TS-5-EH1-MB
SPOA3TS-5-EH2-MB

3865 mm
Ramiona przednie:
Ramiona tylne:

2x3-stopniowe
2x2-stopniowe

VAS 6353A

4170 mm

SPOA3TS-5-EH2

VAS 6814
SPOA3TS-AP-EH1

4170 mm

Wersja Audi-Porsche
Ramiona:

4x3-stopniowe

3865 mm

 Dźwigniki elektrohydrauliczne dwukolumnowe asymetryczne SPOA40
Zdjęcie

Model

Uwagi

Wysokość całkowita

Sterowanie elektryczne - na dwóch kolumnach:

jedno - z gniazdem elektrycznym 220V, drugie - przystosowane do podłączenia pneumatyki

Blokada zwalniana automatycznie

Udźwig: 4500 kg

VAS 6354A
SPOA40E-5-EH2

VAS 6815

SPOA40E-AP-EH2

Ramiona przednie:
Ramiona tylne:

2x3-stopniowe
2x2-stopniowe
4170 mm

Wersja Audi-Porsche
Ramiona:

4x3-stopniowe
Udźwig: 4000 kg

SPOA40E-EH1 MB
SPOA40E-EH2 MB

3865 mm
Ramiona przednie:
Ramiona tylne:

2x3-stopniowe
2x2-stopniowe

4170 mm

SPOA40E-EH2 BMW
Sterowanie mechaniczne, blokada zwalniana ręcznie

SPOA40M-EH2 BMW



2x3-stopniowe
2x2-stopniowe

4170 mm

Dźwigniki elektrohydrauliczne dwukolumnowe asymetryczne SPOA55 o udźwigu 5500 kg
Zdjęcie

Model

VAS 771 017
SPOA55E-EH2



Ramiona przednie:
Ramiona tylne:

Udźwig: 4000 kg

Uwagi

Ramiona przednie:
Ramiona tylne:

Wysokość całkowita

2x3-stopniowe
2x2-stopniowe

4780 mm

Dźwigniki elektrohydrauliczne dwukolumnowe asymetryczne SPOA65 o udźwigu 6500 kg
Zdjęcie

Model

Wysokość całkowita

Uwagi

VAS 771 017
SPOA65E-LWB

SPOA65E-MB
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Ramiona przednie:
Ramiona tylne:

2x3-stopniowe
2x2-stopniowe

4546-5004 mm
(wysokość regulowana
co 150 mm)
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SPOA3T
M-5
S-5

M-AP
S-AP

Udźwig nominalny
A Wznios maksymalny
Wysokość
całkowita dźwignika
B
C
D
E
F
G
H
I

3500 kg
1957 mm
std
EH1 3865 mm 3765 mm
EH2 4170 mm 4070 mm
EH4
Szerokość dźwignika
3121 mm 3301 mm
Szerokość przejazdu
2336 mm 2516 mm
Wysokość
std
do wyłącznika
EH1 3721 mm 3631 mm
awaryjnego
EH2 4026 mm 3936 mm
EH4
minimalna
550 mm
przedniego
maksymalna
1106 mm
Długość
ramienia
minimalna 876 mm
600 mm
tylnego
maksymalna 1472 mm 1280 mm

J
minimalna
94 mm
Wysokość podpór
K
maksymalna
153 mm
M Odległość między kolumnami
2560 mm 2740 mm
Silnik
4 kW

SPOA40
M-AF
S-AF

3920 mm
4230 mm
-

3820 mm
4130 mm
-

SPO40

M-AP
E-AP

M-5
E-5

SPO55E

SPO65E

3865 mm
4170 mm
3121 mm
2336 mm
3721 mm
4026 mm
785 mm
1330 mm

1979 mm
3865 mm
4170 mm
4780 mm
3496 mm
2602 mm
3721 mm
4026 mm
4636 mm
700 mm
1500 mm

5500 kg 6500 kg
1985 mm 2005 mm
4170 mm 4572-5028*mm
4475 mm
4780 mm 4976-5432*mm
5410 mm
3496 mm
2613 mm 3937
2687 mm
mm
4026 mm
4331 mm
4636 mm
5266 mm
790 mm
935 mm
1700 mm 1901 mm

785 mm
1330 mm

876 mm
1472 mm

700 mm
1500 mm

790 mm
1700 mm

935 mm
1901 mm

109 mm
179 mm

119 mm
181 mm

115 mm
175 mm

2916 mm

2880 mm 2997 mm
3 kW

3920 mm
4230 mm
4840 mm

4230
4535
4840
5470

110 mm
180 mm
2560 mm

30 s
std
EH1
EH2
EH4

M-5
E-5

4500 kg
1957 mm
3865 mm
4170 mm
3440 mm 3496 mm
2546 mm 2600 mm
3721 mm
4026 mm
550 mm
1106 mm

Zasilanie
Czas podnoszenia
Wymagana
wysokość pomieszczeń
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3920 mm
4230 mm
-

600 mm
1280 mm

94 mm
154 mm
2825 mm

2916 mm
4 kW
400 V
50 Hz
3 fazy
30 s
3920 mm
4230 mm
-

60 s
mm
mm
mm
mm

-

* wysokość regulowana co ok. 150 mm

SPOA3T
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SPOA40

SPO40 / SPO55

SPO65
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