Nové 2-sloupové zvedáky 3,5t - nabídka

dovolujeme si Vám zaslat nabídku dle našich požadavků inovovaných a designově
zdařilých čínských zvedáků s osvědčenou kvalitou a spolehlivým servisním zázemím
ve 2 variantách, a to:

2-sloupový zvedák s přejezdem
EVERLIFT EE-62B.35T.E – elektro-hydraulický
dvousloupový zvedák se spodním přejezdem,
svými parametry předurčený zejména pro
osobní a dodávkové vozy.
• variabilní výška sloupů
• 2-stupňová asymetrická výsuvná
ramena
• mechanické bezpečnostní západky
s elektromagnetický odjištěním
• dvoustupňové zdvihací patky
• nástavce zdvihacích patek
• zakryté hydraulické válce (vnitřní
strana sloupů)
• čerpadlo v horní části sloupu =
nepřekáží při obcházení zvedáku
• veškerá kabeláž tažena v chráničkách
uvnitř sloupu
technická data:
nosnost
šířka mezi sloupy
celková šířka
celková výška
min/max zdvih
napájení
výkon motoru
hmotnost zvedáku

3 500 kg
2 840 mm
3 420 mm
2 825 mm
90/1 900 mm
400 V / 50 Hz
2,2 kW
715 kg
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Běžná cena 62.500,- Kč bez DPH

Cena pro Vás 53.000,- Kč bez DPH

2-sloupový bezpřejezdový zvedák
EVERLIFT EE-62C.35T.E – elektro-hydraulický
dvousloupový zvedák bez spodního přejezdu,
svými parametry předurčený zejména pro
osobní a dodávkové vozy.
• variabilní výška sloupů
• 2-stupňová asymetrická výsuvná
ramena
• mechanické bezpečnostní západky
s elektromagnetický odjištěním
• dvoustupňové zdvihací patky
• nástavce zdvihacích patek
• zakryté hydraulické válce (vnitřní strana
sloupů)
• čerpadlo v horní části sloupu =
nepřekáží při obcházení zvedáku
• veškerá kabeláž tažena v chráničkách
uvnitř sloupu
technická data:
nosnost
šířka mezi sloupy
celková šířka
celková výška
min/max zdvih
napájení

3 500 kg
2 840 mm
3 420 mm
3 900 – 4 160 mm
90/1 900 mm
400 V / 50 Hz
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výkon motoru
hmotnost zvedáku

2,2 kW
765 kg

Běžná cena 67.650,- Kč bez DPH

Cena pro Vás 59.000,- Kč bez DPH

Za montáž účtujeme paušál 3.500,- Kč.
Záruční a pozáruční servis po celém území České republiky, Servisní střediska máme
také v Praze a v Brně.
Kdykoliv Vám rádi poskytneme jakékoliv další informace. Věříme, že oceníte kvalitu
našich výrobků a servisních služeb.
S přátelským pozdravem

Ing. Pavel Císař
ředitel společnosti
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