Základní parametry:
•
•
•
•
•
•

Výška zdvihu: 1750mm.
Čas zdvihu: 90 sec.
Programovatelná výška
24V ovládací skříňka
Autodiagnostika
Možnost ručního nouzového spouštění
zvedáku při výpadku proudu

* Flexibilní rozměr dle požadavků zákazníka

provedení do myčky

Příslušenství na přání:
•
•
•
•
•
•
•

Zvedák náprav: nosnosti: 12t & 16t
Úprava do mycích boxů
Rozvody vzduchu
2-rychlostní spouštění
Dálkové ovládání
Osvětlení plošin
Protiskluzová úprava plošin

Další informace?
Pro další podrobné informace o zvedáku
Stertil Koni SKYLIFT nebo dalších kvalitních
výrobcích Stertil Koni, nás prosím kontaktujte,
budeme vám k dispozici.

Stertil-Koni SKYLIFT 0908-V1 / Stertil je registrovaná obchodní značka Stertil B.V.
Vyhrazujeme si právo provádět změny ve specifikaci bez možnosti retroaktivního
vymáhání změn.

MITERAL, Ivanovické nám. 3     620 00 Brno
www.miteral.cz     smejkalova@miteral.cz

Limitem je nebe...

Zvedák SKYLIFT od

Zvedák se standardně vyrábí v těchto

Stertil-Koni je vrcholem

rozměrech a nosnostech:

vývoje ve smyslu
výkonnosti, všestrannosti

Typ

a bezpečnosti. Proč to

SKY 200
SKY 250

můžeme říct?
Firma Stertil Koni rozpoutala revoluci na trhu zvedáků
nákladních vozidel. Nezáleží na typu vozidla ani účelu
zdvihání: Stertil-Koni má vždy  řešení. Stertil-Koni je

Hlavní charakteristika zvedáku
Stertil-Koni SKYLIFT:

světovou jedničkou na trhu mobilních zvedacích
sloupů
   a dodavatel výrobků
   nejvyšší kvality pro
užitková vozidla a autobusy.

Stertil-Koni SKYLIFT

Nosnost
(tuny)
20
25

Délka plošin
(m)
7 - 8 - 9 - 10
8 - 10 - 12 - 14.5

Každý Stertil-Koni SKYLIFT může být vybaven
prodloužením plošin o 1.25m na každé straně.
Toto umožní servisování dlouhých vozidel
nebo zabudování play detektoru na zvedák.
Všechny modely zvedáku Stertil-Koni SKYLIFT
mohou být pro optimální využití prostoru plně
zabudovány do podlahy.

• Vertikální zdvihání
• Žádné převisy
• Žádné pří čníky

Proč moderní servis

• Západky od podlahy

potřebuje Stertil-Koni SKYLIFT

• Volný přístup za všech stran
• Žádný základový rám
• Minimální horizontální zatížení
• Minimální nároky na údržbu
• Snadná instalace
• Jednoduché přemístění

Tento revoluční zvedák posouvá zvedání t ěžkých
vozidel na jinou úroveň. Dosud neexistoval zvedák
pro tento typ vozidel, který by m ěl všechny výhody:
žádné příčníky, bezproblémový přístup ze všech

• Univerzálnost: umožní zvedat širokou škálu
vozidel.
• Optimální využití prostoru: vertikální zdvihání,
tím šetří cenný pracovní prostor. Žádné
převisy.
• Maximální přístup k vozidlu ze všech stran:
na podlaze nic nepřekáží, volný pohyb kolem
lyžin.
• Maximální bezpečnost: nezávislý mechanický
a hydraulický západkový systém od podlahy
až do maximální výšky. Unikátní systém
synchronizace: každá stojina vybavena
vlastní měřící jednotkou, zajišt’ující přesnou
synchronizaci výšek v těsných tolerancích.
• Flexibilní: k dispozici modely na podlahu i
do podlahy, výška zdvihu 1750mm u obou
modelů.

stran, žádný základový rám, západky od podlahy a
vertikální zdvihání.
Seznamte se, zvedák co změní Váš servis
Přesně to, co potřebujete

Limitem je nebe...

