3000кг. – 4000кг.

Електрохидравличен
двуколонен подемник

Бързо повдигане и спускане на
превозното средство.
Изцяло хидравлична система,
която използва технологията NT
– здрава и надеждна.
Изцяло потопен в
хидравличното масло мотор,
осигуряващо тихата му работа
Прогресивен и интуитивен.
С хомолгизирани версии за
Mercedes-Benz, BMW,
Renault/Nissan.

Електрохидравлични двуколонни подемници

Най-добрия в света
хидравличен подемник с
уникалната технология NT и
патентованата хидравлична
система HYPER FLOW®, за
автоматично синхронизиране
на цилиндрите при всяка
височина по време на работа
на подемника, без тресчотки,
без осигурителни въжета.

Надеждeн при експлоатация

Диаграма на NT
технологията

NUSSBAUM NT технология - система на кръстосано
управление на хидравличните цилиндри на принципа
„главен-подчинен” (Master-Slave) тази технология осигурява
едновременно повдигане на двете страни на подемниците
без необходимост от кабели за синхронизация. В същото
време товарът е осигурен на всяка една височина без
използването на механични тресчотки.
Лесен за работа, с плавно движение.
БЪРЗ, ТИХ, МОЩЕН

Бързо повдигане и спускане на превозното средство
20сек. за повдигане и 14сек. за спускане (HL 2.30 NT)
Двойни цилиндри повдигат товара от двете страни
едновременно и безопасно.

Прогресивен контрол
Ергономичен пулт за управление на вдигането и спускането.
Плавно контролиране на скоростта на вдигане и спускане.

Енергиен комплект
Електричество и сгъстен въздух на работното място.
220V електрически контакт и подаване на въздух, интегрирани в
колоната.

POWER LIFT HL 2.30 NT – подемник за автомобили с категория до
VW T5 къса база и други подобни.

Подложки MINI-MAX – са височинно
регулируеми адаптори, които са
особено подходящи за автомобили с
високи и скрити точки на вдигане.
Голям регулируем обхват от 75–185 мм
(2.32 SL) или 85–190 мм (2.40 SL).
www.dalkomotors.com

Гъвкавост при височината на връзката
между двете колони
Стандартна височина на конструкцията от 4040мм.
Регулируеми удължения за увеличаване на
височината на връзката между двете колони от
+4104мм до +4904мм
Регулируема връзка отгоре – удобно позициониране на
колоните и заемане на малко място, както и максимална
широчина за преминаване на превозно средство.
Без свързващи елементи между колоните по пода.

Асиметрична конструкция на повдигащите рамена

Оптимално отваряне на
вратата. Позицията на
повдигащите рамена е
винаги асиметрична.

Телескопичните
повдигащи рамена са с
минимално ниска точка
на повдигане.

POWER LIFT HL 2.30 NT DT – късото повдигащо рамо с
двоен телескоп осигурява по-голям обхват на
повдигане и улеснява повдигането на по-къси, но
широки автомобили.

Автоматична блокировка на
повдигащите рамена с помощта на
зъбно колело, възможно е и
ръчно освобождаване на
рамената.

POWER LIFT HL 2.40 NT – подемник за леки и
лекотоварни автомобили , с универсално
приложение, за повдигане на автомобили с
дължина като тази на VW Crafter и Mercedes
Sprinter със средна база на алтернативните му
точки за повдигане .
www.dalkomotors.com

HL 2.30 NT /
POWER LIFT HL

Товароподемност (кг)
Време за вдигане/спускане
(сек.)
Височина на вдигане (мм)
Обща височина (мм)
Проходна широчина (мм)

HL 2.35 NT /

HL 2.35 NT MB / HL 2.40 NT
Standard /
HL 2.35 NT BMW HL 2.40 NT
Universal /
HL 2.40 NT MM
3500
4000
23 / 14
26 / 14

HL 2.50 NT Std /

1995
4040
2400-2520

1995
4040
2400

2050
4027
2522

2020
макс. 4865
2790

3230-3350

3230

3350

3750

940-1495

940-1495

1130-1840

505-823 /
570-1060

505-823

95-140

95-140

3

3

600-900 /
570-1160 /
635-1065
95-140 /
115-190 /
75-185
3

778-1213 /
860-1850 /
0-1825
778-1213 /
860-1850 /
0-1825
115-190 /
115-190 /
140-215
3

HL 2.30 NT DT / HL 2.35 NT DT
HL 2.30 NT MM
3000
3500
20 / 14
23 / 14

1995
4022
2213-2413 /
2313-2513 /
2504
Обща ширина (мм)
3000-3200 /
3100-3300 /
3100-3350
Обхват на дългите рамена (мм) 940-1495 /
940-1495 /
1000-1480
Обхват на късите рамена (мм) 590-900 /
480-870 /
600-980
Най-ниска точка на вдигане
95-140 /
(мм)
95-140 /
75-185
Ел. двигатели (kW)
3

HL 2.50 NT
Universal /
HL 2.50 NT DG
5000
30 / 15

Семеен бизнес от гр. Кел на р. Рейн с над 1,200 служители и 120 стажанти произвежда своите продукти
единствено в Германия. Използва се вертикална гама за производство с помощта на най-новите
технологични процеси и машини с пълен контрол на качеството, което прави NUSSBAUM лидер за
автомобилни подемници в Германия и в света.
Далко Моторс е оторизиран търгоски и сервизен партньор, с над 15г. опит в инсталацията , поддръжката и
ремонт на подемници на българския пазар. Разполагаме с обучен сервизен екип.

