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Khóa an toàn tự động
QuickJack 7000TL có khóa an toàn tự động trên mỗi khung TL gắn ở 
hai vị trí. Khi khung tăng lên, những ổ khóa này sẽ trượt an toàn vào 
vị trí ở giữa và toàn tầng. Tháo rời chỉ với một thao tác lật thanh 
khóa đơn giản và xe nâng của bạn đã sẵn sàng để hạ xuống một 
cách suôn sẻ.

Tăng chiều cao nângTăng chiều cao nâng
Tất cả các mẫu QuickJack TL đều có khả năng nâng thêm 3 inch 
để dễ dàng thực hiện các công việc bảo dưỡng xe thường xuyên 
và liên quan hơn. Không gian rộng rãi hơn mang đến cho bạn 
nhiều khả năng và tính linh hoạt hơn bên dưới xe, đồng thời mang 
lại sự thoải mái hơn.

Hoạt động một tay
Điều khiển bằng một tay đơn giản thực sự dễ dàng như một nút Điều khiển bằng một tay đơn giản thực sự dễ dàng như một nút 
nhấn để nâng và hạ QuickJack 7000TL của bạn. Không bị bẻ cong 
hoặc uốn cong trong quá trình nâng.

Phụ kiện để tăng tính linh hoạt
Hầu hết các phụ kiện QuickJack được phát triển từ các đề xuất và Hầu hết các phụ kiện QuickJack được phát triển từ các đề xuất và 
nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn và 
cấu hình nâng khác nhau để tùy chỉnh trải nghiệm QuickJack của 
bạn cho phù hợp với nhu cầu và thông số kỹ thuật của bạn.

- Sức nâng: 3,175 kg
- Chiều cao thiết bị: 89 mm
- Chiều cao nâng (khung cầu chính): 521 mm
- Chiều cao nâng (khung cầu chính có bộ gá nhỏ): 533 mm
- Chiều cao nâng (khung cầu chính có bộ gá lớn): 559 mm
- Chiều cao nâng (khung cầu chính có bộ chêm): 629 mm
- Khoảng cách lớn nhất giữa 2 bánh - Khoảng cách lớn nhất giữa 2 bánh xe có thể nâng: 1524 
mm
- Khoảng cách nhỏ  nhất giữa 2 bánh xe có thể nâng: 940 
mm
- Độ rộng khung: 318 mm
- Chiều rộng cầu nâng: 318 mm
- Chiều dài cầu nâng: 1797 mm
- - Trọng lượng: 100 kg

. Siêu nhẹ với 100 kg được chia làm 3 phần , hai mảnh dời 2 bên nâng xe, phần 
nguồn nâng hạ như vậy 1 người hoàn toàn thao tác lắp ráp và nâng hạ dễ dàng
. Sự khác biệt lớn nhất giữa 7000TL và BL-7000SLX là chiều cao nâng, đã tăng 3 
inch. Điều này cung cấp không gian rộng rãi để thực hiện tất cả các công việc 
bảo dưỡng xe thông thường và cho phép bạn thực hiện ngay cả những sửa chữa 
phức tạp nhất. 
. Cầu nâng di động là cuộc cách mạng về thiết bị sửa chữa ô tô, cầu nâng chỉ . Cầu nâng di động là cuộc cách mạng về thiết bị sửa chữa ô tô, cầu nâng chỉ 
cần 1 người và lắp ráp và sử dụng có thể mang đi khắp mọi nơi, địa hình như làm 
xe sửa chữa lưu động , sửa chữa nhanh trong xưởng, vỉa hè, lòng lề đường khi xe 
hỏng ngang đường , mang theo khi đua xe offroad đồi núi... có thể ,
. Cầu nâng có các loại option sử dụng cho nguồn nâng hạ như: điện bình DC 12v 
, nguồn điện 220v , sử dụng khí nén , sử dụng được cả nguồn điện trên chính chiếc 
xe của bạn qua đầu ra điện hút thuốc lá, sạc pin.
Option bộ phụ kiện mua thêm cho phần kê Option bộ phụ kiện mua thêm cho phần kê xe bán tải  và xe tải nhỏ như: ford 
ranger , mazda BT-50, SUV......
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Sức nâng 3,175 kg

Cầu nâng di động xe ôtô với sức nâng 3,175 kg

Đặc trưng

Thông số kỹ thuật


