Hidraulikus 2-oszlopos-Emelőberendezés
Typ: JAB TwinRam 35 S2/2300
JAB emelő–előnyei:
• A beépítő kazetta és az
emelő kerete szétválasztható, csavarokkal rögzített!
• Az emelő kerete mechanikusan megmunkált, a
Querjoch aggyal kapcsolódik
• Minden teher az emelőkeretre
támaszkodik, az erőt épület
alapjába vezeti el.
• A beépítő kazetta összehegesztése tömített, bizonylattal ellátott, a vízháztartási
törvényben foglaltak szerinti
• A keménykrómozású munkahenger kopásmentes és
tökéletesen tömített.

Elektro-hidralulikus emelő-berendezés kettős teleszkópikus csápkarokkal,
és magasságban is állítható felfogó tányérokkal.
A könnyű megközelíthetőség az emelővel való munkát megkönnyíti.
A csápkaros emelő berendezés egy tökéletes választás mindenféle
szerelési munkához.
A hatékonysága és minősége növekményét melyet egy JAB-emelő
adhat az ön műhelye számára is, fontos tényező.

Technikai Adatok

TwinRam 35 S2/2300

Terhelhetőség

3.500 kg

Oszloptávolság

2.300 mm

Hasznos löket

1.946 mm

Emelési idő

ca. 30 sek.

Elektromotor

2 kW-400V

Olajtöltési mennyiség

10 ltr.

• Karbantartás barát, az optimális hozzáférhetőség miatt
• Környezetbarát, a csekély
olajmennyiség miatt, optimális a biológiailag lebomló Hidraulika olaj alkalmazás miatt
• Felár ellenében
tűzihorganyzott kivitel a lehető legjobb rozsdavédelem
érdekében
• Egyszerű átalakítás a különféle csápkar lehetőségek között
• Széles tartozék készlet, valamennyi követelményre
• Magas minőség és hosszú
élettartam
• Tanácsadás, ellátás és karbantartás, valamennyi egy
kézből
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JAB – Made in Germany.
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