ELEKTROHYDRAULICKÉ
4 - SLOUPOVÉ
ZVEDÁKY

Hlavní technické vlastnosti
- Hydraulický válec je umístěn uvnitř pevné
plošiny a díky tomu je perfektně chráněný
proti poškození.
- Vysoce odolné, pozinkované a předepjatá
nosná ocelová lana - záruka bezpečnosti.
- Kladky velkého průměru jsou osazeny
samomaznými a bezúdržbovými ložisky.
- Mobilní (stranově posuvná) plošina umožní
přizpůsobit zvedák vozidlům s různým
rozchodem a usnadňuje přístup pod vozidlo.
- Automatické mechanické západky (každých
100 mm zdvihu) s pneumatickým odjištěním
umožňují dlouhodobě pracovat na vozidle
zdviženém na zvedáku, aniž by byla lana
zatížena.
- Okamžitá funkce bezpečnostních západek
při přetržení lana či jiném selhání.
- Automatický alarm pro upozornění obsluhy
zvedáku při poslední fázi klesání plošiny
k podlaze. Zamezí úrazům nohou a poškození nářadí.
- Mechanické, hydraulické a elektrické bezpečnostní systémy dělají ze zvedáků
RAVAGLIOLI jedny z nejbezpečnějších
svého druhu na světě.
- Ovládání zvedáku s okruhem pod nízkým
napětím (24) zamezuje úrazu elektrickým
proudem.

Model s hladkými plošinami

Produktová řada
RAV 4350 Kompaktní velikost, ideální
řešení tam, kde je omezený pracovní
prostor.
RAV 4401 Optimální velikost pro běžná
osobní auta a vany.
RAV 4405E Dlouhé plošiny (5100 mm)
a veliká vnitřní vzdálenost mezi sloupy
(3000 mm) zajišťuje optimální pracoviště
pro zdvihání lehkých užitkových vozidel a
vanů s dlouhým rozvorem.
RAV 4400 Zvětšené plošiny jak do
šířky, tak do délky.
RAV 4501E Univerzální zvedák s nosností 5000 kg, velkou vzdáleností mezi sloupy 3000 mm a dlouhými plošinami 5100 mm.

Technické údaje
Nosnost
Motor
Rozměry

Modely pro geometrii

Plošiny pro kompletní měření a
seřizování geometrie kol s vybráním
vpředu pro otočné desky a integrovanými zadními posuvnými deskami.

Zadní posuvné desky s nízkým
koeficientem tření.
Mohou být manuálně aretovány ve středové poloze. Podélný i příčný pohyb v obou
směrech.

Extra dlouhé plošiny pro kompletní
měření a seřizování geometrie kol
s prostorem pro přední otočné desky a zadními posuvnými platformami.

Plošiny pouze s vybráním
vpředu pro přední otočné
desky.

Modely s integrovaným přízdvihem.

Vestavěný elektrohydraulický nůžkový
zvedák s nosností 3500 kg, délkově stavitelnými plošinami a hydraulickou synchronizací
pohybu plošin.

Optimální rozměr pro osobní
auta a menší vany.

Motor
Rozměry

Dlouhé plošiny (5100 mm) a velká
vnitřní vzdálenost mezi sloupy umožní
zdvih i lehkých užitkových vozidel a
dodávak s dlouhým rozvorem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příčný trám
Pro bezpečné zvedání terénních vozidel
a speciálních vozidel, které mají zvedací
body umístěné blízko osy karoserie.

Modely s integrovaným přízdvihem a plošinami pro
měření a seřizování geometrie kol

Zvedák pro kompletní měření a
seřizování geometrie kol s integrovaným nůžkovým přízdvihem
je optimálním řešením pro každý
odborný autoservis.

Optimální velikost pro osobní
a lehká dodávková auta.

Motor
Rozměry

Dlouhé plošiny (5100 mm) a veliká
vnitřní vzdálenost mezi sloupy je optimem
pro zdvihání i lehkých užitkových vozů
stejně jako pro dodávky s dlouhým
rozvorem.

Modely s detektorem vůlí

Vybaveny hydraulickým detektorem
vůlí v přední nápravě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Viz technické údaje

Příčný zvedák

Dlouhé nájezdové rampy

Kryty sloupů
(4ks v sadě).

Osvětlovací sada

Druhé rampy pro sjezd.
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