
VẬN CHUYỂN NÂNG ĐỠ - XE ĐẨY VỆ SINH 
Vận chuyển nâng đỡ

 - Xe đẩy vệ sinh

M-03

Mô tả sản phẩm:
Công suất: 3 tấn 
Chiều cao nâng min: 130 mm 
Chiều cao nâng max: 495 mm
Kích thước: 668 x 337 x 176 mm
Mã đặt hàng: SUN-300-066
Xuất xứ: Đài LoanXuất xứ: Đài Loan

3 TẤN KÍCH CÁ SẤU LOẠI NGẮN
T83003

Mã đặt hàng
MIS-100-745
 MIS-300-746 
MIS-600-747
MIS-100-748
MIS-200-749
MIS-300-750MIS-300-750

Model
ELM-100
ELM-300
ELM-600
ELM-1000
ELM-2000
ELM-3000ELM-3000

Trọng lượng nâng
100kg
300kg
600kg
1.000kg
2.000kg
3.000kg3.000kg

Trọng lượng tịnh
2.5kg
8.6kg
21kg
46kg
118kg
181kg181kg

Đặc tính:
Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật 
hiện đại. Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp. Được làm từ 
nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi 
ro phiền phức khi bị mất điện đột xuất. Hệ số an toàn gấp 3,3 lần, từ tính cực mạnh, khi sử 
dụng độ an toàn càng cao, hiệu quả càng lớn.
    

Ứng dụng:
Rất thích hợp để di chuyển các vật liệu bằng sắt thép : Dạng tấm, dạng khối, dạng tròn, 
những bộ phận của máy móc và các loại khuôn, v.v... Cách vận hành: Thật dễ dàng, 
chỉ cần di chuyển tay cầm theo ngược chiều kim đồng hồ là mở và ngược lại là khóa. 
 

MÁY NÂNG TỪ ELM

Mô tả sản phẩm:
Công suất: 5 tấn 
Kích thước: 1.510 x 380 x 210 mm

 Mã đặt hàng: SUN-311-065 

5 TẤN KÍCH CÁ SẤU LOẠI DÀI
TR50001

Mã đặt hàng: MIS-010-740

Mô tả:
Rất thuận tiện trong việc thay lốp xe và không mất 
nhiều thời gian như cách thông thường. Bộ dụng cụ 
còn kèm theo một máy mở bu lông có công suất cao 
giúp việc tháo lắp trở nên dễ dàng hơn. Bộ dụng cụ 
này sử dụng nguồn điện của xe hơi
Giá cả của bộ dụng cụ rất hợp lý, chúng Giá cả của bộ dụng cụ rất hợp lý, chúng 
ta nên nhanh chóng sở hữu ngay bộ dụng cụ 
JW-01A trong suốt hành trình của mình.

Thông số kỹ thuật:
1)Trọng lượng nâng: 1.000kg (dùng cho xe 2 tấn) 
2) Nguồn điện: DC12V (điện nút mồi thuốc xe)
3) Max electric current: 10 A 
4) Độ nâng: 12 - 35 cm 
5) Thời gian nâng: trong vòng 80 giây 
6)6) Trọng lương: 3,7kg
7) Bảo quản ở nhiệt độ: -40 ~ +70 độ C
8) Bộ điểu khiển: 315MHz control or 433MHz 
9) Khoảng cách sử dụng remote: <25m 
10) Kích thước máy: 47 x 29 x 12,5cm

BỘ DỤNG CỤ NÂNG XE HƠI
DÙNG ĐIỆN JW-01A 


