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חברת OMER גאה להציג את סדרת הליפטים הניידים מדגם 
ייחודית.  אלחוטית  בטכנולוגיה  מוצעת  הסדרה   MCO 86
במעבר  והניידות  החופש  את  למפעיל  מספקת  הסדרה 
חופשי בין העמודים ונועדה להגדיל את הפתרונות לסדנאות, 

מוסכים ומרכזי שירות.

בכל ליפט מסדרת MCO 86 קיימת מערכת בקרה מלאה ע"י 
מסך מגע צבעוני "LCD 7 ולמפעיל ניתנת את היכולת לשלוט 
על תפעולם מכל עמדה אף לקבוע את צורת ההרמה בכל 
בין אם  שלב, לקבוע את כמות העמודים שברצונו לתפעל 

יחיד, זוגי או כל הסט )עד 10 עמודים(.

הליפטים,  תצורת  את  יציג  הבקרה  מסך  העבודה  במהלך 
העמוד  גובה  )אלחוטי/כבל(  החיבור  שיטת  הסוללה,  מצב 

ואבחון של טיפול הליפט.

וניתן להרים  ניתנות להתאמה  מזלגות ההרמה של הליפט 
ס"מ  140 עד   60 מקוטר  גלגלים  בעלי  רכבים   בבטחה 

)"24" עד "55( כמו כן OMER מציעה מגוון רחב של אופציות 
רבים  לשימושים  הליפט  את  להתאים  וניתן  מיוחדות 

וליישומים ברמה ייחודית. )כדוגמת טרקטורים ועוד(.

מערכת ההפעלה 24V DC משתמשת בסוללת "GEL" סוללה 
לטעון  ובמהירות  בקלות  ניתן  הסוללות  את  במיוחד.  חזקה 
הסוללה  חיי  אורך   .220V למתח  חיבור  באמצעות  מחדש 
הפעלה  בתנאי  זאת  אם  גורמים,  למספר  בהתאם  משתנה 
רגילים ניתן לצפות ליותר מ-30 הפעלות בין טעינה לטעינה.

 MCO 86 בעת בחירת ליפט נייד, ניידות היא גורם חשוב. ליפט
מגיע עם ידית היגוי המצוידת בבלם בעיצוב ייחודי שיכולה 
לבצע פניות כ-180 מעלות הכוללת קפיץ לנשיאת העומס. 
מערכת זו עדיפה על פני ליפטים ניידים אחרים שהם איטיים 
ודורשים  זו,  ברמה  תמרון  כושר  בעלי  ואינם  לשימוש,  יותר 

תחזוקה רבה.

העמודים של MCO 86 קומפקטיים אלגנטיים ויפים למראה 
וכתוצאה  תחתון,  כובד  מרכז  עם  ס"מ   134.7X115 גודלם 

מכך יציבות וניידות גדולה יותר.

MCO 86
ליפט נייד הידראולי, אלחוטי

 תוצרת איטליה
8,600 ק"ג   יכולת הרמה

1,750 מ"מ, מהלך הרמה 1,700 מ"מ   גובה הרמה
2 ס"מ / שניה  

העלאה/הורדה כ- 85 שניות ב- 85% של עומס   
ובסוללה מלאה

מהירות

אורך מזלג: 388 מ"מ  
מקסימום רוחב פנימי של המזלג: 625  מ"מ  

מינימום רוחב פנימי של המזלג: 265 מ"מ  

מזלג הרמת גלגל

גובה: 2,280 מ"מ  
רוחב: 1,150 מ"מ  
עומק: 1,374 מ"מ  

מידות הליפט

650 ק"ג )585 ק"ג נטו(   משקל הליפט
ממשק מסך מגע עם לחצנים  

הורדה / הרמה  
מצבי הפעלה: יחיד / זוג / הכל  

LCD לוח בקרה משולב עם תצוגת  
מקסימום חיבור בין 10 ליפטים  

הפעלה

חזית: משטח החלקה. אחורי: גלילונים   מובילי הנעה
מערכת הרמה הידראולית עם סנכרון אלקטרוני  

מנוע 3DC כ"ס  
מערכת הרמה

24V DC מתח שליטה נמוך  
בקרת גובה אמינה ומדוייקת על ידי מקודד  

בטיחות מוגברת על ידי מעבד אלקטרוני כפול  
כבל חיבור מהיר  

שליטה

שסתום עומס  
שסתום בורר הידראולי  

שן נעילה מכנית  
שסתום שבר  

מתג הפעלה ראשי מנתק את הסוללות  
עצירה אוטומטית בנקודה הגבוהה ביותר  

מערכות בטיחות

80HZ ,24V DC סוללות  
100/240V - 50/60Hz - 8A :מטען סוללות משולב  

משולב שקע טעינה בכל עמודה  

מקור כוח

גלגל אחורי עם הגה  
אחורי: גלגל טעינה קפיצי, עם בלם נעילה  

חזית: גלגלים עם מסבים  

תמיכת גלגלים

שליטה אלחוטית כאופציונלית  
תאורה  

IP65 ערכה עבור שטיפה, לדרגת  
ידית משיכה הידראולית בעלת זוג גלגלים  

 תוספות
אופציונאליות


