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MAH-1007

ELEVADOR ELETRO HIDRÁULICO
TRAVE 4.500 KG

4500kg

Capacidade de elevação

3100mm

Largura máxima

110mm

 Elevação mínima

50 S

Tempo de elevação

22 S

Tempo de descidaElevação máxima

1850mm

DETALHES



Indicado para veículos leves, sendo ideal para oficinas mecânicas, centros automotivos e 

concessionárias, com a mais alta tecnologia e absoluta segurança. Elevador Eletro Hidráulico 

Trave 4.500 Kg MAH-1007 é utilizado principalmente para serviços de manutenção em carros de 

passeio, assim como em pequenos e médios utilitários, possui um ótimo desempenho sendo 

apenas 50 segundos para o elevador MAH-1007 elevar 100% e um desempenho melhor ainda de 

22 segundos para voltar ao seu ponto inicial, conta ainda com braços super simétricos de 

elevação telescópico com 3 estágios.

Este é o Elevador Eletro Hidráulico Trave 4.500 Kg MAH-1007 de veículo de piso claro com 

capacidade de levantamento de 4.500 Kg. Com altura mínima de 110 mm e altura de elevação de 

1850 mm o nossa máquina MAH-1007 tem uma altura de 3705 mm. A velocidade de descida é 

ajustável, o design de braços simétrico com chapa de aço de 6 mm deixa-o mais estável. Para 

garantir a sincronização, nosso MAH-1007 é equipado com dois cilindros hidráulicos e dois cabos 

de aço de 10 mm de espessura para impulsionar o elevador. Além de contar com bloqueio de 

braço escondido de alta precisão para evitar queda repentina. Conta também com uma 

aparência elegante com cabo e pipeline ocultos, controles deslizantes exclusivos em forma de V 

que proporcionam uma operação mais estável, menos vibração garantida.

O MAH-1007 sem dúvidas é a escolha perfeita para instalações de reparos comerciais menores, 

ele é ideal para quem exige a mais alta qualidade com o melhor preço absoluto.
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DESCRIÇÃO MAH-1007

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

4.5

Peso: 850kg

Garantia: 1 Ano

Óleo hidráulico: 14L (Não acompanha óleo)

Espessura necessária do piso: 300mm

Opões de cores:

Fonte de energia: Trifásico 220v / 3hp / 2.2kw

Fonte de energia opcional: Trifásico 380v
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