
ДВУКОЛОННИ ЕЛЕКТРО-ХИДРАВЛИЧНИ ПОДЕМНИЦИ 
СУПЕР ПРОМОЦИЯ - 2019 

  Модел:  DK-240SCE    

 

  Модел:  DK-240E  
 

 

  Модел:  DK-240SB 
 

 

Товароподемност - 4000 кг. 
Височинa на повдигане – 1900 мм. 
Мин. височина на повдигане – 100мм. 
Максимална височина – 3810 мм. 
Максимална ширина –  3608 мм. 
Работна ширина – 2988 мм. 
Дължина на рамената: 
Предни къси: 680-1280 мм. 
Задни дълги: 1006-1556 мм. 
Синхронизация - горна 
Време на повдигане/спускане:  
55/55 сек. 
Автоматични изключватели в горна и 
долна точка на повдигане. 
Електронно освобождаване на 
осигурителните контри 
Ел. захранване: 380V/220V 
Ел. двигател: 2.2 Kw 

Товароподемност - 4000 кг. 
Височинa на повдигане – 1900 мм. 
Мин. височина на повдигане – 100мм. 
Максимална височина – 2826 мм. 
Максимална ширина –  3167 мм. 
Работна ширина – 2800 мм. 
Дължина на рамената: 
Предни къси: 712-1051 мм. 
Задни дълги: 830-1230 мм. 
Синхронизация - долна 
Време на повдигане/спускане: 
50/40 сек. 
Автоматични изключватели в горна и 
долна точка на повдигане. 
Електронно освобождаване на 
осигурителните контри 
Ел. захранване: 380V/220V 
Ел. двигател: 2.2 kW 

Товароподемност - 4000 кг. 
Височинa на повдигане – 1900 мм. 
Мин. височина на повдигане – 100мм. 
Максимална височина – 2826 мм. 
Максимална ширина –  3167 мм. 
Работна ширина – 2800 мм. 
Дължина на рамената: 
Предни къси: 712-1051 мм. 
Задни дълги: 830-1230 мм. 
Синхронизация - долна 
Време на повдигане/спускане:  
50/40 сек. 
Ел. захранване: 380V/220V 
Ел. двигател: 2.2 kW 

Цена:  2 190.00 лева Цена:  1 820.00 лева Цена:  1 530.00 лева 

Доставка до всяка точка на територията на страната – 190лв. 
Mонтаж и 24 месеца пълна гаранция  - 190лв. 
10 литра специализирано хидравлично масло за удължен живот на хидравликата – 50 лв. 
10 броя качествени анкери от най-висок клас на сигурност – 120 лв. 
Сервизно обслужване до 24 часа. Монтаж до 24 часа. Опция за Лизинг. 
Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз и резервни части на склад. 
Над 50 000 продадени и безпроблемно работещи подемника на територията на България и Европа. 
Всички цени са без включен ДДС. 
Промоцията е валидна до изчерпване на контейнерите с налични подемници. 

Централен офис: София, 1360 улица „Адам Мицкевич“ 4в (Офиси и магазини за професионално автосервизно 
оборудване, инструменти, резервни части и консумативи за леки и товарни автомобили) GSM: 0889 990 927 

email: office@autotech.bg 


