DVOUSLOUPOVÉ ZVEDÁKY s prověřenou kvalitou a výborným servisním zázemím
S přejezdovým prahem
ER-6253E / 6254E – elektro-hydraulický dvousloupový zvedák se spodním přejezdem vhodný pro
osobní vozidla i menší dodávky.
• 2-stupňová asymetrická výsuvná ramena
• výška přejezdu pouze 3 cm
• dvoustupňové zdvihací patky
• nástavce zdvihacích patek
• zakryté hydraulické válce (vnitřní strana
sloupů)
• 3-komorový prostor mezi sloupy = nehrozí
prodření hadic synchronizačními lany
• čerpadlo v horní části sloupu = nepřekáží při
obcházení zvedáku
• veškerá kabeláž tažena v chráničkách
uvnitř sloupu
technická data:
označení
nosnost
šířka mezi sloupy
celková šířka
celková výška
min/max zdvih
napájení
výkon motoru
hmotnost zvedáku

ER-6253E
ER-6254E
3 200 kg
4 000 kg
2 830 mm
3 455 mm
2 904 mm
90/1 900 mm
400 V / 50 Hz
2,2 kW
685 kg

Běžná cena ER-6253E (bez DPH) 55.790,- Kč

Akční cena (bez DPH) 53.000,- Kč

Běžná cena ER-6254E (bez DPH) 60.530,- Kč

Akční cena (bez DPH) 57.500,- Kč
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ER-6255E – elektro-hydraulický dvousloupový
zvedák se spodním přejezdem vhodný pro
dodávky.
• 3-stupňová symetrická výsuvná ramena
• výška přejezdu pouze 3 cm
• dvoustupňové zdvihací patky
• nástavce zdvihacích patek
• zakryté hydraulické válce (vnitřní strana
sloupů)
• 3-komorový prostor mezi sloupy = nehrozí
prodření hadic synchronizačními lany
• 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

Běžná cena ER-6255E (bez DPH) 83.680,- Kč

5 000 kg
3 342 mm
4 028 mm
2 912 mm
100/1 900 mm
400 V / 50 Hz
2,2 kW
880 kg

Akční cena (bez DPH) 79.500,- Kč
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Bez přejezdového prahu
ER-6213E / 6214E – elektro-hydraulický dvousloupový zvedák bez spodního přejezdu, svými
parametry předurčený zejména pro osobní a
dodávková vozidla.
• 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:
označení
nosnost
šířka mezi sloupy
celková šířka
celková výška
min/max zdvih
napájení
výkon motoru
hmotnost zvedáku

ER-6213E
ER-6214E
3 200 kg
4 000 kg
2 830 mm
3 420 mm
3 882 mm
90/1 900 mm
400 V / 50 Hz
2,2 kW
765 kg

Běžná cena ER-6213E (bez DPH) 62.960,- Kč

Akční cena (bez DPH) 59.810,- Kč

Běžná cena ER-6214E (bez DPH) 65.950,- Kč

Akční cena (bez DPH) 62.650,- Kč

CÍSAŘ, v.o.s. • Vrchlického 1117 • 332 02 Starý Plzenec • Česká republika
Tel.: +420 377 965 544 Fax: +420 377 965 430 E-mail: cisar@cisar-autotechnika.cz
IČO: 49546295 DIČ: CZ49546295 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl A, vložka 8040

3

ER-6264C – elektro-hydraulický dvousloupový
zvedák bez spodního přejezdu, svými parametry
předurčený zejména pro osobní a dodávková
vozidla.
• 2 a 3-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

Běžná cena ER-6264C (bez DPH) 75.390,- Kč

4 000 kg
2 644 mm
3 088 mm
3 976 mm
110/1 900 mm
400 V / 50 Hz
2,2 kW
755 kg

Akční cena (bez DPH) 71.390,- Kč
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ER-6215E

– elektro-hydraulický dvousloupový
zvedák bez spodního přejezdu, svými parametry
předurčený zejména pro dodávky.
• 3-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

Běžná cena ER-6215E (bez DPH) 89.750,- Kč

5 000 kg
3 342 mm
4 028 mm
4 451 mm
100/1 900 mm
400 V / 50 Hz
2,2 kW
980 kg

Akční cena (bez DPH) 85.260,- Kč
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