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Kar 200 - Kar 250 - Kar 350
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EN1493

כושר הרמה
מירבי

*

הזנה
לחץ שמן נפח שמן

משקל
עצמי

זמן
הרמה

**

חשמלית
איזוןפניאומטית

אלקטרוני
איזון

הידראולי
איזון

אלקטרוני
איזון

הידראולי
איזון

אלקטרוני
איזון

הידראולי

KAR 20,000 kg 30,000 kg 400V 3/50Hz
4 8 Bar 300 Bar 220Bar 60 l 120 I

4,900 kg
60 s

200 44,000 lbs 66,000 lbs 4x3,5 kW 7.5 kW 10,780 lbs

KAR 25,000 kg 38,000 kg 400V 3/50Hz
4 8 Bar 300 Bar 220Bar 60 l 120 I

8,700 kg
70 S

250 55,000 lbs 83,600 lbs 4x3,5 kW 7.5 kW 19,100 lbs

KAR 35,000 kg 54,000 kg 400V 3/50Hz
4 8 Bar 300 Bar 220Bar 60 l 120 I

9,800 kg
80 S

350 77,000 lbs 118,800 lbs 4x3,5 kW 7.5 kW 21,500 lbs

9000 (354")

מידות סטנדרטיות
L = 9.000 mm (354”) L = 10.000 mm (394”) L = 11.000 mm (433”)
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KAR 350

עבודה  סביבת  בעל  גלגלים,  תומך  הידראולי  אלקטרו  אנכי  מגבה 
חופשית ומשטח רצפה נקי, אידיאלי לסדנאות ומוסכים למשאיות וכלי 
מאוד, שמקנה  גבוהה  הנדסה  ברמת  בנוי  כבד. המגבה  רכב במשקל 
אורך פלטפורמה  ואמינות לאורך שנים.  איזון מושלם,  רבה,  בטיחות 
סטנדרטי: 9,000 מ"מ, 10,000 מ"מ, 11,000 מ"מ. אורך מותאם זמין 

לפי דרישה )מינימום 6,000 מ"מ ומקסימום 15,000 מ"מ(. 
.EN 1493 המגבה מותאם לעדכון אוגוסט 2010 של התקן האירופי

מאפיינים עיקריים:
כושר הרמה:  c

א-סימטרית בהעמסה  ק"ג   20,000 -  KAR 280S = KAR 200   
ו- 28,000 ק"ג בהעמסה סימטרית.

א-סימטרית בהעמסה  ק"ג   25,000 -  KAR 380S = KAR 250   
ו- 38,000 ק"ג בהעמסה סימטרית.

א-סימטרית בהעמסה  ק"ג   35,000 -  KAR 560S = KAR 350   
ו- 56,000 ק"ג בהעמסה סימטרית.

,)KAR 250( מ"מ   360 ,)KAR 200( מ"מ   360  = סגור  במצב  גובה   c 
.)KAR 350( 390 מ"מ

חופש תנועה מרבי למפעיל בעת עבודה מתחת למסלול ובקדמת   c
המגבה הודות למבנה המיוחד של הרגליים ולתכנון המגבה - כיוון 

שאין בסיס ואין חיבור מכאני ברצפה.
T7 -ו T5 המסלול תוכנן לשימוש עם מגבהי סרן  c

גימור מרוג נגד החלקה בכל משטחי הפלטפורמות: בטיחות מרבית   c
בזמן פעולת הרמה / הורדה.

מושלמת  מסלולים  יציבות  מאפשר  המגבה  של  המיוחד  המבנה   c
אפילו עם אורך מגבה של 15,000 מ"מ.

הדגם זמין להתקנה מעל הקרקע או התקנה שקועה.  c

בטיחות:
שיני נעילה מכאניות בכל בוכנת הרמה c שסתום שבר בכל בוכנת   c
5 שסתומי לחץ מרבי c חיישנים פוטו אלקטריים לבקרת  c הרמה
איזון המסלולים c התראה קולית ומפתח מעקף כאשר המעלית 
c בקרה על  c בקרי מתח נמוך  מגיעה ל- 500 מ"מ ממצב סגור 

הימצאות אדם.

אביזרים:
c  מגבה סרן c ערכת תאורה c לוחות כיסוי בור אוטומטיים.

KAR 200 - KAR 250 - KAR 350

)**( משקל נומינאלי)*( עומס סימטרי

מגבהי OMER מאושרים על ידי גופי הבקרה הבינלאומיים הראשיים. 
שומר  היצרן  חוק.  פי  על  לדין  תועמד   OMER זכויות  של  הפרה  כל 
לעצמו את הזכות לשנות את מפרטי המוצרים ללא הודעה מוקדמת 

וללא חבות. 
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