
Najwyższa jakość podnoszenia 
busów, vanów, kamperów 
5 – 6.5 t



Seria Biglift firmy AUTOPSTENHOJ
przekonuje dużym udźwigiem 5.5 – 6.5 t.

Od wielu lat samochody dostawcze obsługiwane
są na elektrohydraulicznych podnośnikach
podpodłogowych. Utworzenie centrów dystrybucji
towarów poza większymi miastami oraz coraz
bardziej znaczący handel internetowy
doprowadziły do szybkiego rozwoju w obszarze
samochodów dostawczych. Innowacyjny i
przyszłościowy trend w zakresie zmian na rynku, w
połączeniu z bardzo bliską współpracą z
czołowymi producentami samochodów, sprawił,
że dostosowaliśmy średnicę cylindra do 213 mm,
aby zagwarantować wyjątkową stabilność
pojazdom dostawczym, które stają się większe i
większe. Udźwig 5.5 lub 6.5 t w podnośnikach z
ramionami, dokładnie odpowiada wymaganiom
producentów pojazdów, a rozstaw stempli
wynoszący 2300 mm lub 2650 mm umożliwia
swobodny wjazd.

Podnośniki podpodłogowe - Seria Biglift



Czasami więcej znaczy po prostu więcej!

Podwójne oraz potrójne teleskopowe ramiona z
opcjonalną gamą nadstawek i uchwytów kół
doskonale pasują do większości punktów
podparcia.
Uniwersalny obszar podnoszenia w połączeniu z
odpowiednimi nadstawkami umożliwia również
zastosowanie w standardowych samochodach, a
także w samochodach elektrycznych. Producent
gwarantuje w tej serii podnośników niezliczoną
ilość testów, zapewniając zastosowanie
sprawdzonych komponentów; jak elastyczna
synchronizacja i powlekane chromem cylindry z
ich aluminiowymi prowadzeniami. Platformy
najazdowe posiadają dogodne wymiary:
szerokość 650 mm i długości 4.8 m (5.5 t) lub
5.5 m (6.5 t).

Biglift udźwig od 5.5 do 6.5 ton 



Podnośniki kolumnowe - Seria Maestro 

Seria Maestro firmy AUTOPSTENHOJ
wyróżnia się dużym udźwigiem od 5 do
6.5 t.

W ostatnich latach nastąpił szczególnie szybki
rozwój również w programie
elektromechanicznych podnośników
dwukolumnowych.

Seryjnie produkujemy od lat, uznane na całym
świecie, wytrzymałe, wzmocnione kolumny z
łożyskowanymi wózkami z rolkami
prowadzącymi, gwarantujące niezrównaną
stabilność. Mocne silniki i wysokiej jakości
komponenty dodatkowo zwiększają wydajność i
bezpieczeństwo podnoszenia.

Podnośniki o udźwigu 5, 5.5 lub 6.5 t z
ramionami najnowszej generacji, dokładnie
odpowiadają wymaganiom producentów
pojazdów, a konstrukcja ramion umożliwia
swobodny wjazd na stanowisko.



Maestro udźwig od 5 do 6.5 t

Czasami więcej znaczy po prostu więcej!

Podwójne, a nawet potrójne teleskopowe
ramiona z opcjonalną gamą nadstawek i
wsporników kół doskonale osiągają wszystkie
punkty podparcia.

Uniwersalny obszar podnoszenia w połączeniu
z odpowiednimi nadstawkami umożliwia
również zastosowanie w standardowych
samochodach, a także w samochodach
elektrycznych. Producent gwarantuje w tej
serii podnośników niezliczoną ilość testów,
zapewniając zastosowanie sprawdzonych
komponentów oraz wyjątkowo wysoką
niezawodność podnoszenia.

Ponadto w ofercie dostępny jest pełny
asortyment podnośników czterokolumnowych,
o rożnych długościach platform najazdowych.



Polecamy podnośniki najazdowe 4-stemplowe 
oraz 4-kolumnowe o udźwigach od 5 do 7.2 ton 

Sharklift 4.55 & 4.65 F 480/550 Biglift 2.55 Fv Uni

Major 4-kolumnowy od 5 do 7.2 t 



Polecamy podnośniki najazdowe 4-stemplowe 
oraz 4-kolumnowe o udźwigach od 5 do 7.2 ton 

Biglift 4.55 Combi Saav
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