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TECHNINĖ INFORMACIJA
Gam. nr. TJ30 TJ80 HFJ400A HFJ700A HM50 HM100 HM250 HVS3A HVS5A HVS10A HT-12

Keliamoji 
galia

(tonos) 3 8 4 7 5 10 25 3 5 10 12 / 
porai

Judesio ilgis (mm) 130 140 341 355 205 230 215 350 300 300 -

Kėlimo 
diapazonas

(mm) 15-240 25-295 57-406 65-420 25-573 30-650 58-720 75-1075 70-1025 90-1100 242-400

Svoris (kg) 22 28 35+12 53+12 25 35 102 20 24 42 13

Kaina

TJ serija | Hidraulinis domkratas, 3-8 tonos

Kompaktiškas ir galingas domkratas turi tris (3) 
atramos aukščius ir yra labai universalus. Hidraulinė 
pompa yra apsaugota keltuvo korpusu. Rankinės 
pompos svirtis. Jis kelia atrama ir korpuso viršumi. 
Pridedama rankena ir reguliuojamos atraminės 
kojos.

HVS serija | Plieninis domkratas, 3 - 10 tonų

Ši serija sukurta laikantis naujausių saugos taisyklių. 
Frezuotas stovas, grūdintos pavaros detalės. Kėlimas 
atrama arba domkrato galva. Saugus alkūninis svertas 
su užlenkiama rankena.

HM serija | Įvairiapusis hidraulinis domkratas, 
5-25 tonos

Šis labai žemo profilio, kompaktiško ir paprasto dizaino 
domkratas gali būti naudojamas tiek horizontalioje, tiek 
vertikalioje padėtyje. Jis kelia atrama ir korpuso viršumi.
Domkrato korpusas gali pasukti 360 laipsnių, todėl jis 
yra unikalus. Tinkamas visiems remonto, aptarnavimo ir 
montavimo darbų tipams. Labai žemas atramos aukštis 
yra tik 25, 30 ar 58  mm. Nuimama pompos svirtis. 
Tikslus nuleidimo greitis.

Hidrauliniai domkratai gali būti naudojami daugeliu skirtingų 
būdų. Viršuje paveikslėliuose parodyti keli iš jų.

HFJ serija | Hidraulinis šakinis dom-
kratas, 4-7 tonos

Sukurti specialiai šakiniams krautuvams, didelė 
keliamoji galia ir tvirta konstrukcija. Labai žema 
pakėlimo padėtis su dvigubomis 2-jų padėčių 
kėlimo atramomis sunkiai pasiekiamoms 
vietoms žemo profilio šakiniuose krautuvuose. 
Unikali hidraulinio siurblio konstrukcija, 
įskaitant aukštos kokybės sandariklių rinkinius 
ir įmontuotą apsauginį vožtuvą. Nuimama 
rankena ir kompaktiškas dydis. Atitinka  EC- ir 
ANSI standartus. Pridedami atraminiai stovai.

 ATRAMINIAI STOVAI
Atraminiai stovai šakiniams 
krautuvams ir kitoms sunkioms 
mašinoms. Sunkiems kroviniams 
skirtas dizainas su plačia kojos 
atrama. Reguliuojamas aukštis: 242 
- 400mm.

2 stovai visada tiekiami kartu su 
HFJ400A/700A.

HIDRAULINIAI DOMKRATAI


