
MagiX 35 DS 
Elektrohydrauliczny podnośnik dwunożycowy o udźwigu 3.5 t 

Opis:

 Podwójny system Master / Slave, w związku z czym 

nie jest wymagana użycia sprężonego powietrza 

 Samoblokujące zawory spadochronowe w cylindrach 

 Skrzynka sterownicza z zintegrowaną pompą i 

sygnałem alarmowym

 Elektroniczna synchronizacja za pomocą fotoczujnika

i odblasku, zatrzymuje podnoszenie z różnicy 

wysokości 50 mm

 Opuszczanie awaryjne podnośnika ręczne

 Stabilna konstrukcja nożycowa 

 Rampy wykonane z płyt perforowanych, ułatwiające 

jazdę, także z mokrymi kołami

 Podstawa ocynkowana w standardzie

 Brak mechanicznego połączenia między sekcjami 

nożycowymi

 Teflonowe łożyska ślizgowe bez smarowania we 

wszystkich połączeniach

 Optymalny obszar podnoszenia od małego, krótkiego 

samochodu osobowego do samochodów o większym 

rozstawie osi 

 Niska minimalna wysokość ≤ 100 mm, zapewniająca 

doskonałą sytuację przejazdu, również w przypadku 

pojazdów o niskim zawieszeniu

Standardowe kolory:

 Platformy i nożyce: RAL 7016 - szary

 Rampy: RAL 3020 - czerwony

Zastosowanie:

 Recepcja

 Stanowiska 

naprawcze

Wersje:

 Dostępne z różnymi 

napięciami

 Do montażu na 

powierzchni lub recesji, z 

tą samą wersją windy

 G = ocynkowane 

platformy

Opcje dodatkowe:

 Zestaw śrub rozporowych

 Rama montażowa 

ocynkowana, do montażu 

w posadzce

 Zestaw klocków 

gumowych, 20, 40, 60, 

70, 80 i 100 mm

 Przedłużki węża w tym 

pokrowce (+ 1 metr)

 Długie rampy przejazdu 

dla samochodów niski

 Poprzeczka do 

podnoszenia pojazdów 

4x4

 Inne kolory dostępne na 

zamówienie!

Podnośnik dwunożycowy



Dane techniczne

Udźwig: 3.500 Kg

Wysokość podnoszenia: 1.900 mm

Wysokość użytkowa:
2.000 mm 

+ gumowe klocki

Czas podnoszenia: ok. 40/38 sek.

Silnik: 2.2 kW

Dane techniczne

Długość platformy: 1.480 – 2.200 mm

Szerokość platformy: 625 mm

Odstęp pomiędzy 

platformami:
900 mm

Wysokość platformy 100 mm

Wysokość min. podnośnika 

zagłębionego w posadzce
0 mm

Teflonowe łożyska ślizgowe Płaska konstrukcja <= 100 mm Stabilne, wzmocnione rampy

Ocynkowana podstawa
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