Siems & Klein spol. s r. o.
AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

Skladové 4 sloupové zvedáky k rychlému dodání za akční ceny
nabídka platná do vyprodání
SPACE (výrobce Itálie) - 4 sl. zvedáky pro měření geometrie dodávek
SQ 406 L - 4000 kg, plošiny 650 x 5100 mm, SQ 502 L - 5000 kg, plošiny 650 x 5700 mm
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Kč bez DPH

SQ 406 L

SPACE, 4 sloupový hydraulický zvedák, nosnost 4000 kg, max. zdvih 1965 mm,
plošiny délka 5100 mm, nová větší šířka plošin 650 mm, uvnitř mezi sloupy
3000 mm, přední prostor pro otočné desky geometrie dle rozvoru vozidla na
délce 1234 mm, zadní desky posuvné délky 1547 mm, použití např. pro nejdelší
rozvor 4035 mm u dodávek Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper

240 900,akční cena
199 900,skladem
2 ks

2.

SQ 502 L

SPACE, 4 sloupový hydraulický zvedák, nosnost 5000 kg, max. zdvih 1965 mm,
plošiny délka 5700 mm, nová větší šířka plošin 650 mm, uvnitř mezi sloupy
3000 mm, přední prostor pro otočné desky geometrie dle rozvoru vozidla na
délce 1234 mm, zadní desky posuvné délky 1547 mm, použití např. pro nejdelší
rozvor 4325 mm u dodávek Mercedes-Benz Sprinter nebo 4490 mm u VW
Crafter

250 900,akční cena
209 900,skladem
1 ks

S

1.

&

KL
EI
N

Siems & Klein spol. s r. o.
AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

Příslušenství pro 4 sl. zvedáky SPACE SQ 406 L a SQ 502 L
Kč bez DPH
Z 37

EUROLIFT, nůžkové zvedání nápravy, nosnost 2000 kg, podkládací podpěry,
pneumatické čerpadlo, ovládání stlačeným vzduchem 6-10 bar

40 900,akční cena
35 900,-

5.

S4502LA1

SPACE, sada dalších 4 ks vymezovacích dílů k vyplnění prostoru pro přední
otočné desky (použití v případech kdy se na 4 sl. zvedáku neměří geometrie)

7 900,akční cena
6 900,-
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SPACE (výrobce Itálie) - 4 sl. zvedáky pro měření geometrie dodávek
SQ 406 L - 4000 kg, plošiny 650 x 5100 mm, SQ 502 L - 5000 kg, plošiny 650 x 5700 mm
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SPACE (výrobce Itálie) - 4 sl. zvedák pro měření geometrie dodávek
SQ 406 L - 4000 kg, plošiny 650 x 5100 mm
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SPACE (výrobce Itálie) - 4 sl. zvedák pro měření geometrie dodávek
SQ 502 L - 5000 kg, plošiny 650 x 5700 mm
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PODMÍNKY PRO MONTÁŽE ZVEDÁKŮ
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Zvedáky :
4 sloupové, výrobce SPACE Itálie

Složení zvedáku a příprava podlahy, zajišťuje vždy odběratel :
•
•
•

•
•

S

•

složení zvedáku od přepravce na místo montáže
dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
kvalita litého betonu v místech kotvení zvedáku - B 15 dle ČSN 731201
min. montážní tloušťka betonu 200 mm, beton musí být vyzrálý a bez prasklin
v případě nekvalitního betonu je nutno vybetonovat v místě ukotvení sloupu 4 sloupového zvedáku
základnu 500 x 500 mm s hloubkou 400 mm
zvedák nesmí být umístěn ve vlhkém a výbušném prostředí
při umístění zvedáku doporučujeme vzít v úvahu volný nájezd na zvedák a směr nájezdu, vzdálenost
sloupů od zdí dle bezpečnostních předpisů je minimálně 700 mm

&

Přívod elektrické instalace, stlačeného vzduchu - zajišťuje vždy odběratel :

•

Povinnosti dodavatele Siems & Klein, spol. s r.o. :
•
•
•
•

N

•

4 sloupové zvedáky Space mají ovládání západek stlačeným vzduchem - přívod vzduchu bude
proveden k levému přednímu sloupu ve směru nájezdu a ukončen kulovým ventilem s vnitřním
závitem 1/4“
přívod 3x400/230 V + N, 50 Hz, kabel Cu 4x2,5 mm2 s rezervou 2 m pro připojení do ovládací skříně
(volně ložený kabel je nepřípustný)
přívod musí mít samostatné jištění 20 A (příkon motoru do 3 kW)
instalace přívodu musí být provedena odborníkem při zachování všech bezpečnostních předpisů
a norem
konečnou instalaci přívodu doporučujeme realizovat až po definitivním umístění zvedáku

EI

•
•

KL

•

postavení a montáž zvedáku
připojení do ovládací skříně zvedáku a odzkoušení všech funkcí zvedáku
zaškolení obsluhy odběratele
předání návodu na obsluhu, předávacího protokolu (zakázka, faktura) a záručního listu

Ceníkové sazby za montáž zvedáků platí za předpokladu, že jsou splněny všechny výše uvedené
podmínky. Veškeré více práce, např. vyrovnávání zvedáku při nedodržení rovinnosti, opětovné
připojení do ovládací skříně, hradí odběratel včetně materiálu.
V případě potřeby nabízíme technickou pomoc.

