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Podnośniki Dwukolumnowe

ZAPEWNIAMY
DOSTAWĘ
I MONTAŻ

PA-6140D Podwójny siłownik
hydrauliczny, wersja bez podstawy,
podnośnik 2-kolumnowy
Podnośnik o prostej, ale wytrzymałej konstrukcji.
Podwójny siłownik hydrauliczny zapewnia stabilne
podnoszenie i opuszczanie. Chociaż podnośnik ma
nośność 4 t, możesz również podnosić na nim
nawet najmniejsze samochody.
Parametry i cechy techniczne
• Udźwig 4 t
• Wysokość podnoszenia 1900 mm
• Wysokość minimalna 98 mm
• Automatyczne blokady bezpieczeństwa w każdej
kolumnie
• Wyłącznik krańcowy
• W zestawie 8 x adaptery wysokościowe
do busów 4x4
• 3 stopniowe ramiona podnoszące
• Zasilanie jednofazowe lub trzyfazowe bez dopłaty

Prześwit progu 50 mm
Automatyczne blokady ramion

4T - 4000kg

Max 1900

Min 98

840

2826

Wymiary

3420

W zestawie adaptery wysokościowe x 8 sztuk
do podnoszenia busów / 4x4

Szerokość przejazdu 2540

2680

EUROQUIP OŚWIĘCIM tel. 720 226 226
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tel. 720 226 226
www.euroquip.pl
Nasze podnośniki
wyposażone są w
niskonapięciowy
układ sterowania

PA-6240TH Podwójny siłownik
hydrauliczny, wersja bez podstawy,
podnośnik 2-kolumnowy
Podnośnik o prostej, ale wytrzymałej konstrukcji.
Podwójny siłownik hydrauliczny zapewnia stabilne
podnoszenie i opuszczanie. Chociaż podnośnik ma
nośność 4 t, możesz również podnosić na nim
nawet najmniejsze samochody.
Parametry i cechy techniczne
• Udźwig 4 t
• Wysokość podnoszenia 1900 mm
• Wysokość minimalna 98 mm
• Automatyczne blokady bezpieczeństwa w każdej
kolumnie
• Wyłącznik krańcowy

4T - 4000kg

Max 1900

Min 98

840

3750

Wymiary

3420

W zestawie przedłużki podkładek podnoszących
dla furgonów / 4x4

Szerokość przejazdu 2580

2680

CAŁE WYPOSAŻENIE STANDARDOWO OBJĘTE JEST 12 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ
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Podnośniki Dwukolumnowe

ZAPEWNIAMY
DOSTAWĘ
I MONTAŻ

PA-6246/H1 Podwójny siłownik
hydrauliczny, wersja bez podstawy,
podnośnik 2-kolumnowy

1794

4020

4162

2850

85-150

1800

W podnośniku zastosowano bezpośredni napęd
siłowników hydraulicznych i jednopunktowy układ
zwalniania blokady. Dzięki temu zmniejszono do
minimum liczbę ruchomych części i komponentów.
Konstrukcja kolumny w kształcie podwójne wygiętej
litery “S” zwiększa jej wytrzymałość, czyniąc
podnośnik bardzo wytrzymałym i stabilnym.
Pomimo udźwigu 4 t za pomocą podnośnika można
również podnosić najmniejsze i najniższe
samochody, ponieważ minimalna wysokość
podkładki od podłoża to 85mm.

Wymiary

Parametry i cechy techniczne
• Udźwig 4 t
• Wysokość podnoszenia 938mm
• Wysokość minimalna 85mm
• Jednopunktowy układ zwalniania blokady
• Dwuśrubowe adaptery podkładek
• Konfiguracja symetryczna lub niesymetryczna
• Wyłącznik krańcowy

3436

5

75

14

0-

90

47

0-1

90

4T - 4000kg

640

00

64

0

10

0-1

-11

SYMETRYCZNA lub ASYMETRYCZNA

Konfiguracja symetryczna lub asymetryczna (opcja)
W zestawie przedłużki
podkładek i uchwyt

25mm

Przyciski zasilane
prądem o napięciu 24 V

100mm

170mm

Nasze automatyczne blokady ramion są przetestowane,
bezpieczne i posiadają stosowne certyfikaty.
Są automatycznie rozłączane, gdy podnośnik jest obniżony.

EUROQUIP OŚWIĘCIM tel. 720 226 226
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PA-6150D Podwójny siłownik
hydrauliczny, podnośnik
2-kolumnowy
Ten podnośnik, o znacznym udźwigu wynoszącym
5000 kg, jest idealny do podnoszenia dużych
furgonów i pojazdów użytkowych. Konstrukcja
ramion pozwala również na podnoszenie
samochodów osobowych.
Blokady z certyfikatem CE automatycznie wyłączają
się po obniżeniu podnośnika
180mm

Parametry i cechy techniczne
• Udźwig 5 t
• Wysokość podnoszenia 1900 mm
• Wysokość minimalna 120mm
• Automatyczne blokady bezpieczeństwa w każdej
kolumnie
• Wyłącznik krańcowy
• W zestawie 8 x adaptery wysokościowe
do busów 4x4
• 3 stopniowe ramiona podnoszące
• Zasilanie jednofazowe lub trzyfazowe bez dopłaty

80mm

5T - 5000kg
50mm

Wymiary

50

W zestawie
znajdują
się przedłużki
podkładek
ponoszących

Min 120
Max 1900

2848

2810

3650

R860

860mm -1800mm

860mm -1800mm

Max R1800
Szerokość przejazdu 2500

CAŁE WYPOSAŻENIE STANDARDOWO OBJĘTE JEST 12 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ
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Podnośniki Czterokolumnowe

ZAPEWNIAMY
DOSTAWĘ
I MONTAŻ

PA-6740 Hydrauliczne ustawianie
kół, podnośnik 4-kolumnowy
Platforma o długości 4800 mm, belka podnosząca
2000 kg, tylne płyty najazdowe i przednie chowane
obrotowe płyty regulacyjne. Umożliwia pełną
regulację geometrii koła.
Parametry i cechy techniczne
Udźwig 4 t
• Wysokość podnoszenia 1850 mm
• Długość platformy 4800 mm
• W zestawie belka ponosząca
• Automatyczne zwolnienie blokady
• Tylne płyty najazdowe
• Przednie chowane obrotowe płyty regulacyjne
• W zestawie wysokiej jakości płyty obrotowe
• W zestawie wysokiej jakości łożyska kulkowe
płyty oporowej

4T - 4000kg

Przednie płyty obrotowe można chować, co pozwala na obsługę pojazdów
o różnych długościach. Standardowo montowane są tylne płyty najazdowe.

W zestawie belka podnosząca 2,5 t
180mm

80mm

50mm

W zestawie przedłużki belki ponoszącej

EUROQUIP OŚWIĘCIM tel. 720 226 226
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Podnośniki Nożycowe
PA-7230A Podnośnik nożycowy
Ten nisko-profilowy podnośnik nożycowy
wysokiego podnoszenia jest montowany
bezpośrednio na posadzce – nie są potrzebne
kosztowne fundamenty. Idealne rozwiązanie
w przypadku małej przestrzeni.
Parametry i cechy techniczne
• Udźwig 3 t
• Wysokość podnoszenia 1900 mm
• Wysokość minimalna 112 mm
• W zestawie gumowe podkłady do podnoszenia
• Zasilanie jednofazowe

3T - 3000kg
Wymiary

2010
1570

X4

112

1900

Urządzenie przykręcane bezpośrednio do posadzki. Nie są potrzebne drogie fundamenty.

NAJAZD

Rampy najazdowe można zablokować w górnym położeniu
w celu przedłużenia długości platformy.

800

569

W zestawie gumowe
przekładki podnośnika.

Nasze podnośniki wyposażone są
w niskonapięciowy układ sterowania.

CAŁE WYPOSAŻENIE STANDARDOWO OBJĘTE JEST 12 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ
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Podnośniki Nożycowe

ZAPEWNIAMY
DOSTAWĘ
I MONTAŻ

PA-7530D Mobilny podnośnik
nożycowy niskiego podnoszenia
Ten podnośnik nożycowy jest idealnym
rozwiązaniem dla warsztatów oponiarskich lub
naprawczych, a dodatkową jego zaletą jest
całkowita mobilność.
Parametry i cechy techniczne
• Całkowicie mobilny
• Udźwig 3 t
• Przedłużana platforma
• Wysokość podnoszenia 1000 mm
• Wysokość minimalna 110 mm
• Pneumatyczne blokady bezpieczeństwa
• Zasilanie jednofazowe
• Nie wymaga instalacji

Rampy najazdowe można
zablokować w górnym
położeniu w celu przedłużenia
długości platformy.
Szybkie zwalnianie
blokady.

Nasze podnośniki
wyposażone są
w niskonapięciowy
układ sterowania.

m-

0m

142

3T - 3000kg

0m

199

860mm

Każde urządzenie
standardowo
dostarczane jest
z pełnym zestawem
mobilnym.

m

MOBILNY PODNOŚNIK
WULKANIZACYJNY

110mm

490mm

Wymiary
1990

1000

110

1460

860

1840

614

1925

490

1420

490

X4

EUROQUIP OŚWIĘCIM tel. 720 226 226

Zestaw zawiera
gumowe przekładki
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tel. 720 226 226
www.euroquip.pl
PA-7330 Wersja 3 t
PA-7335 Wersja 3,5 t

X4
Zestaw zawiera
gumowe przekładki

Montowany w zagłębieniu w posadzce podnośnik
wysokiego podnoszenia po opuszczeniu zgrywa
się z płaszczyzną posadzki. To znaczy, że minimalna
wysokość wynosi 0 mm. Zainstalowany podnośnik
ma bardzo profesjonalny wygląd w każdym
warsztacie.

Platformy podnośnika można rozkładać
na potrzeby długich pojazdów.

Parametry i cechy techniczne
• Nośność 3 t / 3,5 t
• Wysokość podnoszenia 1700 mm/1900 mm
• Minimalna wysokość 0 mm
• W zestawie gumowa przekładka
• Mechaniczne blokady bezpieczeństwa
• Zasilanie jednofazowe

3T - 3000kg
Podnośnik podniesiony
na pełną wysokość
pozostawia wolną przestrzeń
pomiędzy platformami.

330 -2030

Wymiary

550

800

550

1440

Nasze podnośniki wyposażone
są w niskonapięciowy
układ sterowania.

1540 -1740

CAŁE WYPOSAŻENIE STANDARDOWO OBJĘTE JEST 12 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ
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Urządzenia do obsługi opon
PA-7260
PÓŁAUTOAMTYCZNA
MONTAŻOWNICA DO OPON
Kompaktowe urządzenie, łatwe w obsłudze
wyposażone w obrotowy stół umożliwiający
zaciśnięcie kół o średnicy do 20".
Parametry i cechy techniczne
• Wychylne ramię / praca półautomatyczna
• Obsługa kół w zakresie od 10" do 20"
• W zestawie ciśnieniomierz
• W zestawie łyżka do opon

10”-20”
PA-7201
PÓŁAUTOAMTYCZNA
MONTAŻOWNICA DO OPON
Półautomatyczne urządzenie, proste
w obsłudze, możliwość obsługi kół
o średnicy do 24".
Parametry i cechy techniczne
• Wychylne ramię / praca półautomatyczna
• Obsługa kół w zakresie od 10" do 24"
• W zestawie ciśnieniomierz
• W zestawie łyżka do opon
• W zestawie plastikowe ochronne nakładki
na szczęki
• Zasilanie jednofazowe 240 V
• Dostępna przystawka do kół
motocyklowych w cenie 80 Euro

10”-24”
W zestawie zestaw ochronny do kół aluminiowych,
łyżka do opon i ciśnieniomierz.

EUROQUIP OŚWIĘCIM tel. 720 226 226
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PA-7226IT AUTOMATYCZNE
URZĄDZENIE DO WYMIANY
OPON Z RAMIENIEM
NAPEDZANYM PNEUMATYCZNIE

Przystawka do kół motocyklowych

To automatyczne urządzenie posiada
odchylaną kolumnę, ma wbudowany
moduł do pompowania opon
bezdętkowych oraz pneumatycznie
dociskane ramię stopki demontażu.
Odchylana pneumatycznie kolumna i
dociskana stopka ułatwia operację
montowania i demontowania,
szczególnie w przypadku opon
niskoprofilowych.
Parametry i cechy techniczne
• Całkowicie zautomatyzowana
• Pneumatycznie dociskane ramię
• Obsługa kół w zakresie od 12" do 24"
• Wbudowany miernik ciśnienia opon
bezdętkowych
• Wbudowany moduł do pompowania opon
bezdętkowych
• W zestawie ochronne nakładki plastikowe
• Adaptery do kół motocyklowych - koszt
80 Euro

12”-24”
PA-7160 MECHANICZNA
WYWAŻARKA DO KÓŁ

Panel sterowania wyważarką kół

Wyważarka jest bardzo
łatwa w użyciu. Wyważa
koła w ciągu sekund.

Uchwyt do mocowania

Parametry i cechy techniczne
• Średnica koła od 10" do 24"
• Szerokość koła od 1,5" do 20"
• Automatyczne uruchomienie
obrotów po obniżeniu osłony
• W komplecie zestaw 4 stożków
centrujących
• Programy do kół aluminiowych
• W komplecie miernik-cyrkiel,
szczypce do ciężarków

10”-24”

CAŁE WYPOSAŻENIE STANDARDOWO OBJĘTE JEST 12 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ
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Wyposażenie Garażowe
PA-0824
Prasa hydrauliczna

30T

Parametry i cechy techniczne
• Nacisk prasy 30 t
• Działanie ręczne
lub pneumatyczne
• Spawana rama
• Łożyskowany ruchomy tłok
• Ciśnieniomierz
• Wielopołożeniowe łoże
• Szerokość łoża 540 mm
• Głębokość łoża 165 mm

20T

PA-0803
Prasa hydrauliczna
Parametry i cechy techniczne
• Nacisk prasy 20 t
• Spawana rama
• Łożyskowany ruchomy tłok
• Ciśnieniomierz
• Wielopołożeniowe łoże
• Szerokość łoża 540 mm
• Głębokość łoża 112 mm

Phoenix PA-7403D
Automatyczna wywazarka do kół
• Automatyczne wprowadzanie danych:
odległość, średnica i szerokość
• Min. próg niewyważeń: 1g
• Zasilanie: 230V 50Hz
• Średnica felg: 10" - 28"
• Program ukryty ciężarek:
SPLIT (dostosowanie ciężarka do ilości ramion)
• Syntezator mowy: TAK
• Program Auto-ALU: Program Direct 3D
• Prędkość obrotowa: 150 - 200 obr/min
• Pozycjoner niewyważenia:
Automatyczny obrót i zblokowanie koła

10”-28”
EUROQUIP OŚWIĘCIM tel. 720 226 226
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