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Parametry: j.m. Wartość 

Udźwig: kg 3000 

Wysokość podnoszenia: mm 2030 

Wysokość kolumn: mm 3200 

Szerokość całkowita: mm 3200 

Szerokość między kolumnami: mm 2560 

Czas podnoszenia: s 45 

Wysokość podejmowania pojazdu: mm 98—140 

Zasięg krótkich ramion: mm 460—880 

Zasięg długich ramion: mm 950—1580 

Zasilanie: V 380-415 V 3ph 50 Hz 

Podnośnik 2-kolumnowy 
 

Model:   Duolift MTF 3000 
 

Producent:  Hofmann 
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Opis: 

Cechy: 

Karta katalogowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy. 

Śrubowy podnośnik dwukolumnowy Hofmann Duolift MTF 

3000 przeznaczony do podnoszenia samochodów osobowych i 

dostawczych o masie do 3000kg. Podnośnik ten jest urządzeniem 

asymetrycznym, z dwoma silnikami, synchronizowanym przez linkę 

poprowadzoną górnym pałąkiem. W podnośniku napęd przekazywany 

jest na śrubę trapezową za pomocą pasów klinowych, wyposażony jest w 

automatyczną blokadę ramion oraz system smarowania.  

Prosta i sprawdzona konstrukcja zapewnia długoletnią bezawaryjną pracę 

podnośnika.  

Podnośnik nie posiada ramy bazowej zapewniając w ten sposób łatwy, 
bezproblemowy przejazd. 

 Brak dolnej ramy - wolne przejazd 

 Asymetryczna budowa - dostęp do drzwi pojazdu z obu stron 

 Automatyczna blokada ramion 

 Sterowanie synchronizacji biegu - połączenie górnym pałąkiem 

 Napęd elektro-mechaniczny 

 Wytrzymałe kolumny 

 Śruby z gwintem walcowanym 

 Układ samosmarujący 

 Możliwość pracy z nisko zawieszonymi pojazdami 

 Regulowana wysokość podejmowania pojazdu: 98 - 140 mm 

 Dwa mechanicznie zsynchronizowane silniki o mocy 1,8 kW (każdy) 

Fundament: 

Wymagany jest pod podnośnik jednolity 

fundament o min. grubości 200mm, 

wykonany z betonu w klasie  B25. 

Grubość warstwy nawierzchniowej w 

przypadku posadzki wykładanej z 

jastrychu, płytek chodnikowe, płytek 

ceramicznych, powłoki z tworzywa 

sz tucznego  i tp . ,  n ie  po w inna 

przekraczać 50mm . (głębokość 

zagłębienia kotwy w warstwie betonowej 

f un dam en tu  po w in n a  wyn o s ić 

min.125 mm). 

Wymiary płyty fundamentowej:   
4000 mm x 1000 mm  (szer x dł.) 


