Prospekt

TITAN X 463 LT.

Zvedáky TITAN série X460 jsou určeny pro mechanickou údržbu i seřizování geometrie podvozku
osobních automobilů a dodávek. Mají nosnost 4,3 t a byly vyvinuty podle nejmodernějších funkčních a
bezpečnostních kritérií tak, aby zjednodušovaly a urychlovaly práci specialistů. Manipulace se zvedákem
při instalaci je jednoduší, protože obě části nejsou mechanicky propojeny.
Tyto nůžkové elektro-hydraulické zvedáky je možné zabudovat do podlahy nebo provozovat ukotvené do
podlahy. Zvedák je koncipován tak, aby zabíral malý prostor i při umístění přímo na podlahu. Dlouhé
nájezdy lze vyvěsit, pokud je zvedák v horní poloze a tím zmenšit prostorové nároky stroje. Pohodlné
ovládání zaručuje ergonomická ovládací jednotka. Můstky jsou vybaveny mechanickými a hydraulickými
pojistkami na zvedacích válcích a elektrickými pojistkami proti nesprávnému použití. Na všech
pohyblivých částech jsou samo-mazná ložiska, které tak snižují údržbu na minimum.
X461 je zvedák určený pro servis osobních a dodávkových vozidel. Má rovné ližiny bez výřezů.
X463 je zvedák určený pro měření geometrie osobních vozidel. Má zadní pohyblivé plošiny a přední
výřezy pro otočné desky.
X463 LT je zvedák určený pro měření geometrie osobních vozidel. Má zadní pohyblivé plošiny, přední
výřezy pro otočné desky a integrovaný přízdvihový zvedák s nosností 3,5 t.
Technické údaje:
Nosnost
Doba zdvihu
Napájení
Příkon
Vst. tlak. vzduch

4300 kg
95 s
400 / 230 V 3 Ph
3 kW
4 - 10 bar

Integrovaný zvedák (verze LT)
Nosnost
3500 kg
Doba zdvihu
8s
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Rozměry zvedáku:

Příslušenství na objednávku:
Nájezdy (pro instalaci na podlahu) 1 pár 8-42300030 délka od 1120 mm do
1920 mm

Nájezdy krátké (sada pro instalaci do podlahy) 1 pár 8-42300054

Blokovací sada na konec zvedáku 1 pár 8-42300055

Nájezdové klíny (při instalaci na zem 1 pár 8-42300048
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