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Електрохидравлични ножични 
подемници 

 
 

 
 
 
 
 

• Без кръстосани греди и пружини между издигащите платформи (за максимална 
достъпност до работната площ). 

 
• Хидравлична нивелираща система посредством патентовано синхронизиращо 

устройство за постоянно нивелиране без значение от разпределението на товара.   
 

• Ниско управляващо напрежение (24 V). 
 

• Всички осеви точки са направени със самосмазващи се втулки за по-дълъг живот. 
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SERIE 6630 / 3000 kg: 
Компактен подемник специални проектиран за малки сервизи 

SERIE 6350 / 3500 kg ; SERIE 6400 / 4200 kg:  
Подемници с големи платформи и подсилени структури осигуряващи мах. неподвижност и 
работна стабилност. 
 

SERIE 6500 / 5000 kg:   
Дълги платформи (5.1м) осигуряващи оптимално издигане на леки и средни МПС  с дълго шаси. 
 

 
 
 
 

 Стандартна позиция на контролното табло 
 
 

Версии за вкопан монтаж:  
Модел I, mm H, mm 
Serie 6630 I 1675 1910 
Serie 6630 ILT 1675 1990 
Serie 6350 I 1805 2085 
Serie 6350 ILT 1805 2115 
Serie 6400 I 1805 2085 
Serie 6400 ILT 1805 2115 
Serie 6500 I 1805 2085 
Serie 6500 ILT 1805 2115 
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Подемници за геометрия: 
• Платформи за цялостна геометрия, с  място за предни дискове и  вградени задни плъзгащи 

плочи. 
• Подходящи за съхранение на всички дискове посредством специални ниши за съхранение. 

 

 
Модел : 

SF 6302 – за наземен монтаж 
SF 6302 I – за вкопан монтаж 
SF6302 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6302 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6352 – за наземен монтаж 
SF 6352 I – за вкопан монтаж 
SF 6352 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6352 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6402 – за наземен монтаж 
SF 6402 I – за вкопан монтаж 
SF 6402 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6402 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6502 – за наземен монтаж 
SF 6502I – за вкопан монтаж 
SF 6502 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6502 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
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Подемници с вграден детектор за състоянието: 

 
Модели с вграден електрохидравличен детектор на състоянието. Оборудването генерира 
комбинирано предаване на напречен/надлъжен натиск върху колелата и следователно на 
елементите на управляващите колела и окачването, позволявайки визуална проверка на 
всякакви дефекти (чистота на сферичните съединители, безшумен блок, прикрепване на 
амортисьорите). 
 

 
Мотор 2,6 Kw 

 
 

 
 

Управление: 
• Основен ключ на конзолата 
• светещи работни бутони 
• ниско напрежение 

 
 
 

Детектор на състоянието в 4 посоки: 

  
 

Детектор на състояние за 8+4 посоки: 
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Модел: 
SF 6354 – за наземен монтаж  
SF 6354 I – за вкопан монтаж 
SF 6354 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6354 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6404 – за наземен монтаж 
SF 6404 I – за вкопан монтаж 
SF 6404 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6404 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6404.46  – за наземен монтаж   
SF 6404.46 I – за вкопан монтаж  
SF 6404.46 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници  
SF 6404.46 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници  
SF 6504  – за наземен монтаж  
SF 6504 I – за вкопан монтаж 
SF 6504 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6504 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6506 – за наземен монтаж 
SF 6506 I – за вкопан монтаж 
SF 6506 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6506 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници  
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Подемници за геометрия (с  място за предни дискове и вградени 
задни плъзгащи плочи) с вграден детектор на състоянието: 

Мотор 2,6 Kw 
 

 

SF 6353 - SF 6403 - SF 6503  
Детектор на състоянието в 4 посоки: 

  
              
 

  SF 6505 
Детектор на състояние за 8+4 посоки: 

 
 

 
Модел: 
SF 6353 – за наземен монтаж  
SF 6353 I – за вкопан монтаж 

SF 6353 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6353 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6403 – за наземен монтаж 

SF 6403 I – за вкопан монтаж 

SF 6403 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 

SF 6403 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 

SF 6403.46 – за наземен монтаж 

SF 6403.46 I – за вкопан монтаж 
SF 6403.46 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 

SF 6403.46 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6503 – за наземен монтаж 

SF 6503 I – за вкопан монтаж 

SF 6503 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6503 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6505– за наземен монтаж 

SF 6505 I – за вкопан монтаж 
SF 6505 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6505 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 



 

7

Подемници с равни платформи: 
 

 

 
Модел 
SF 6301 – за наземен монтаж  
SF 6301 I – за вкопан монтаж 
SF 6301 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6301 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6351 – за наземен монтаж 
SF 6351 I – за вкопан монтаж 
SF 6351 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6351 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6401 – за наземен монтаж  
SF 6401 I – за вкопан монтаж  
SF 6401 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6401 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6501 – за наземен монтаж 
SF 6501 I – за вкопан монтаж 
SF 6501 LT – за наземен монтаж с вградени подпрагови  подемници 
SF 6501 ILT – за вкопан монтаж с вградени подпрагови  подемници 
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Опционално оборудване за модели LT( с вградени подпрагови подемници ) : 
 

 S 505 A2 (2 бр.)  
Кръстосани елементи за осигуряване на безопасно повдигане на 
автомобили с нестандартни точки на издигане 
                                                                                                       
 
  Комплект подложки(4 бр.) 

 
                            
                                       
                                 
 
                                       
 
 
                                        
 
 
                                        
 

Oпционално оборудване: 
 

 Чифт предни плочи за геометрия 
  
 
 

 

 Комплект за осветление (4 бр.) 
  
 
 

 

Комплект капаци за предните ниши на подемниците за геометрия: 
S 630 A1 за серия 6300   
S 640 A1 за серия 6350 и 6400 без play detectors  
S 650 A3 за серия 6500 без play detectors  
S 650 A1 за серия 6350, 6400 и 6500 с play detectors  

 
     

Удължение за рампата за качване ( 2 бр. ) 
S 630 A4 (→ serie SF6300)  
S 630 A5 (→ serie SF6300LT)  
S 601 A4 (→ serie SF6350/6400/6500 +LT)  


