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Dźwigniki samochodowe podposadzkowe o napędzie 

elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-5000 kg 
zaaprobowane dla pojazdów koncernu Volkswagen AG 
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VAS 6862 

(SL235 S3) 

Ramiona teleskopowe 2-stopniowe 
regulowane (obracane i wydłużane) niezależnie 

Dwukolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w dwa ramiona obrotowe umożliwia podnoszenie samochodów 
osobowych i typu Transporter / Caravelle (włącznie z modelami SWB i LWB) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 

- Lakierowane obrotowe i teleskopowe ramiona, 
- Każde z ramion odchylane osobno, 
- Regulowana wysokość podpór, 
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi, 
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia, 
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp, 
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej, 
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem, 
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu, 
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi, 
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne. 

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy 
z ramionami obrotowymi 
o wąskim rozstawie kolumn 
i udźwigu 3500 kg 

1670 

 

 
Alternatywnie:  SL235 BR-RA  

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy 
z ramionami obrotowymi 

o szerokim rozstawie kolumn (2285 mm) 
i udźwigu 3500 kg 
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Ramiona teleskopowe 2-stopniowe 
regulowane (obracane i wydłużane) niezależnie 

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy 
z ramionami obrotowymi 
o szerokim rozstawie kolumn 
i udźwigu 5000 kg 

3600 

VAS 6863 

(SL250 BR-RA) 

Dwukolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w dwa ramiona obrotowe umożliwia podnoszenie samochodów 
osobowych i typu Transporter / Caravelle oraz Crafter o dopuszczalnej masie całkowitej do 5,0 t. 

- Lakierowane obrotowe i teleskopowe ramiona 
- Każde z ramion odchylane osobno 
- Regulowana wysokość podpór 
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi 
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia 
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp 
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej 
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem 
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu 
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi 
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne. 

 

 
Alternatywnie:  SL250 RA  
Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy 

z ramionami obrotowymi 
o wąskim rozstawie kolumn (1335 mm) 

i udźwigu 5000 kg 
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Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy 
z cynkowanymi podporami progowymi 
o udźwigu 3500 kg 

Podpory progowe 
regulowane (wdzłużnie i poprzecznie) 

za pomocą aluminiowych suwaków 
z antypoślizgową fakturą 

 

VAS 6864 

(SL235 MP) 

Dwukolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w podpory progowe umożliwiające szybkie i bezpieczne podnoszenie 
wszystkich rodzajów pojazdów osobowych. Dźwignik wyposażony jest w regulowane podpory progowe wykonane z aluminium. 
Umożliwiają one bezproblemowe podparcie pojazdu w punktach mocowania. Dźwigni wyposażony jest dodatkowo w twarde 
klocki gumowe. 

- Cynkowane ramiona progowe 
- Przesuwne podpory progowe wykonane z  aluminiowe z regulacją wzdłużną i poprzeczną 
- Antypoślizgowa faktura powierzchni aluminiowych podpór 
- Wysokości podpór zaledwie 60 mm 
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi 
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia 
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp 
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej 
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem 
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu 
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi 
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne. 
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Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy 
z aluminiowymi platformami  
o udźwigu 3500 kg 

VAS 782001 

(SL235 DOP) 

 

 
Alternatywnie:  SL235 DOR-DP  

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy 
z aluminiowymi platformami 

o udźwigu 3500 kg 
oraz dźwignikiem progowym o udźwigu 3500 kg 

 

Dwukolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w dwie platformy  doskonale nadaje się do recepcji serwisu i inspekcji. 
Umożliwia podnoszenie samochodów osobowych do 3,5 t. 

- Platformy dźwignika zagłębiane lub naposadzkowe opcjonalnie wyposażone w automatyczne osłony niwelacyjne 
- Prefabrykowane profile aluminiowe oraz elementy stalowe 
- Konstrukcja modułowa 
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi 
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia 
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp 
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej 
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem 
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu 
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi 
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne 
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Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy z 
aluminiowymi platformami  
o udźwigu 5000 kg 

VAS 6865 

(SL250 DOP) 

 

 
Alternatywnie:  SL250 DOR-DP235  

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy 
z aluminiowymi platformami 

o udźwigu 5000 kg 
oraz dźwignikiem progowym o udźwigu 3500 kg 

Dwukolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w dwie platformy doskonale nadaje się do recepcji serwisu i inspekcji. 
Umożliwia podnoszenie samochodów osobowych i typu Transporter / Caravelle oraz LT / Crafter o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 5,0 t. 

- Platformy dźwignika zagłębiane lub naposadzkowe opcjonalnie wyposażone w automatyczne osłony niwelacyjne 
- Prefabrykowane profile aluminiowe oraz elementy stalowe 
- Konstrukcja modułowa 
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi 
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia 
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp 
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej 
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem 
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu 
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi 
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne 
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Czterokolumnowy dźwignik podposadzkowy wyposażony w dwie platformy doskonale nadaje się do pomiaru i regulacji 
geometrii ustawienia kół i osi pojazdów. 

Umożliwia podnoszenie samochodów osobowych i typu Transporter / Caravelle oraz LT / Crafter o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 4,0 t. 

- Platformy dźwignika zagłębiane lub naposadzkowe opcjonalnie wyposażone w automatyczne osłony niwelacyjne 
- Prefabrykowane profile aluminiowe oraz elementy stalowe 
- Konstrukcja modułowa 
- Elektroniczne sterowanie dźwignika z bezstykowymi wyłącznikami krańcowymi 
- Akustyczny i optyczny wskaźnik uszkodzenia 
- Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa zamiast mechanicznego zabezpieczenia stóp 
- Awaryjne pneumatyczne opuszczanie dogodnie usytuowane w konsoli sterującej 
- Tłok roboczy pokryty twardym chromem 
- Poszycia cylindrów wykonane z twardego chromu 
- Aluminiowe prowadnice cylindrów ze zintegrowanymi komorami smarnymi 
- Zawiera kompletne podzespoły instalacyjne 
 

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy 
z aluminiowymi platformami  
o udźwigu 4000 kg 

VAS 783001 

(SL440 DOP) 

 

 
Alternatywnie:  SL450 DOP  

Dźwignik podposadzkowy dwukolumnowy 
z aluminiowymi platformami 

o udźwigu 5000 kg 
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Akcesoria do dźwigników z ramionami obrotowymi VAS 6862 i VAS 6863 

Model TOP11021 TOP11031 TOP11026 TOP11025 TOP11020 TOP11023 

 

  

 

 

  

Nazwa Adapter podpierający Adapter przedłużający 

Wysokość 25-55 mm 125-250 mm 182-312 mm 193-295 mm 80 mm 130 mm 

Średnica 
adaptera 

Ø130 mm Ø70 mm  Ø130 mm - - 

Średnica czopa Ø45 mm Ø45 mm Ø45 mm Ø45 mm - - 

Ilość 4 szt. 2 szt. 2 szt. 4 szt. 4 szt. 4 szt. 

Akcesoria do dźwignika z podporami podprogowymi VAS 6864 

Model TOP11006 TOP11007 TOP11035 TOP11005 

 

 

Nazwa Klocki gumowe Klocki gumowe  - piramida 

Wymiary 
Długość 
Szerokość 
Wysokość 

290 mm 
335 mm 
20 mm 

120 mm 
120 mm 
40 mm 

- 
- 

70 mm 

- 
- 

140 mm 

Ilość 4 szt. 4 szt. 4 szt. 4 szt. 
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Akcesoria do dźwignika z platformami VAS 6865,  VAS 782001, VAS 783001 

Model TOP12121 TOP12122 TOP12129 TOP12167 

Zdjęcie 

 

 

Opis 
Rampy wjazdowe 

dla wersji zagłębianej 

Rampy wjazdowe 
dla wersji naposadzkowej 

(długość 1250 mm) 
Ograniczniki platform Oświetlenie diodowe 

Dane: Wersja Zdjęcie Model 

Udźwig 2,0 t TOP12149 

Dźwignik osiowy pneumatyczny 
(wraz z szynami) 

Udźwig 2,5 t TOP12150 

Akcesoria do dźwigników dwukolumnowych z platformami 

Model 
Opis: Wersja Zdjęcie 

Długość 4400 
mm 

Długość 4800 
mm 

Wanny fundamentowe cynkowane  TOP12139 TOP12140 

 TOP 12143 TOP 12199 

Automatyczne osłony niwelacyjne 

DUPLO 

 

TOP 12141  TOP 12142 

Akcesoria do dźwigników czterokolumnowych z platformami 

Model 
Opis: Wersja Zdjęcie 

Długość 4800 
mm 

Długość 5500 
mm 

Wanny fundamentowe cynkowane  

 

TOP12610 TOP12161 

Automatyczne osłony niwelacyjne  

 

TOP 12162 TOP 12163 
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DANE: VAS 6862 VAS 6863 VAS 6864 
VAS 6865 

VAS 
782001 

VAS 783001 

Udźwig 3500 kg 5000 kg 3500 kg 5000 kg 4000 kg 

Wznios 1860 mm 1780 mm 1860 mm 1860 mm 1860 mm 

Wysokość  
minimalna 
maksymalna 

113 mm 
1950 mm 

126 mm 
1894mm 

60 mm 
1920 mm 

175 mm 
2020 mm 

Wysokość dźwignika bez ramion 50 mm - -   

Szerokość dźwignika 2640 mm - 1945 mm 2134 mm 

Głębokość osadzenia 2338 mm 2443 mm 

Odległość 
minimalna 
maksymalna 

1140 mm 
2420 mm 

675 mm 
2275 mm 770 mm *900 mm 

Długość  
minimalna 
maksymalna 

640 mm 
1150 mm 

800 mm 
1620 mm 2051 mm *4400/4800 mm *4800 mm 

Rozpiętość 
minimalna 
maksymalna 

1670 mm 
2690 mm 

1960 mm 
3600 mm    

Ramiona  

lub 

*Platformy 

Szerokość    *600 mm 

Średnica siłownika 123 mm 

Rozstaw siłowników 1335 mm 2285 mm 1335 mm 1500 mm 

Silnik 3 kW 

Zasilanie elektryczne 400 V / 16 A 

Długość przewodów 8 m 

Czas podnoszenia 40 s 45 s 40 s 40 s 40 s 

Czas opuszczania 40 s 45 s 40 s 40 s 40 s 

Masa brutto 920 kg 1340 kg 850 kg 1900 kg 1900 kg 
       


