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Finkbeiner 
zertifiziert durch 

Típus/ Teherbírás • EHB1005…DC-4, 4 darabos készlet  (1 főoszlopból  kezelő egységgel, 3 mellékoszlopból), 4 
x 5,5 to 

• EHB1005…DC-6, 6 darabos készlet(1, főoszlopból  kezelő egységgel 5 mellék oszlopból), 6 
x 5,5 to 

Terhelésfelvétel • Kerékvillákkal, állítható 155R13 - 13R 22.5, Ø 550 - 1140 mm átmérőjű kerekekhez 

Em-/ sülly.i id ő • Kb. 70 másodperc. 

Kezelés • Központi kezelő egység LCD kijelzéssel a főoszlopon 
•  Fel / le, lassú menet a pontos pozicióba 
• Soft indulás, a sebssség fokozatmentes emelése 
• üzemmódok: összes / egyedi / pár 
• Max. 10 emelő oszlop működtethető együtt 

LCD-kijelz ő • Emelési magasság cm-ben  
• Elemek állapota 
• Rádió jel minőség 

Vezérlés • fokozatnélküli és csendes szinkronfutás a Proportional technológia segítségével 
• állandó biztonsági figyelés valamennyi üzemmódban 
• Vezetékmentes kommunikáció a rádiójel által 
• Vezérlési feszültség 24V DC 

Működés • Elektro hidraulikus 
• DC- motor, 2,2 KW 
• Emelő munkahenger önkenő és karbantartásmentes, teljes mértékben burkolt 

Energia ellátás  • Akkumulátor, összesen 24 V, 50 Ah, karbantartás mentes 
• Emelési ciklusok száma: kb. 8 (teljes terhelésnél), ca. 16 (fél terhelésnél) 

Akku-tölt ő rend-
szer 

• Easy Charge: az emelő berendezés egyszerű és gyors töltése a 230 V-os töltőn keresztül 
• Akkumulátortöltő készülék: 230 VAC, 50 Hz, 1,5 A 
• 10m-es töltőkábel, bedugható egy hálózatba vagy egy oszlopba. Egy hálózat elegendő 6 db 

oszlop töltésére. 
• Állandó üzembe tarthatóság, az akku töltése működés közben is lehetséges 
• Töltési idő ca. 8 óra, ca. 30 perc az emelési ciklus utántöltésére 

Biztonsági el őírá-
sok 

• Dupla teherbiztosítás, hidraulikus és mechanikus 
• Hidraulikus túlterhelés védelmi szelep 

Futóm ű • Alap: egy levehető kocsi rúd a komplett berendezéshez 
• Opció: kormányozható kocsi rúd valamennyi oszlopnál, terhelésre természetesen berugózik, 

rögzítő fékkel 
• elől: fix kerekek Ø 100 mm 

Súly  • 400 kg oszloponként 

Védelem • IP 54, IP 44 (a töltési ciklus folyamán) 

 


