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Hydraulic Lifting Systems

• Mercedes-Benz Sprinter 3/5 • Volkswagen Crafter 30/35/50
• Iveco Daily • Renault Master • Ford Transit

• Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer

• STV2 Series, is unique design for van type vehicles! STV2 Series Van 
Lifts, which provide a stable operation with four pistons in total, 
including 2 lift and 2 tilt, offer a full 500 kg lifting capacity in the 600mm 
loading center. The STV2 Series lifts are the right choice for van type 
vehicles with different control unit options according to the usage 
needs.

•STV2 Serisi, van tipi araçlar için benzersiz tasarım! 2 lift ve 2 tilt olmak 
üzere toplamda dört silindir ile stabil bir kullanım sağlayan STV2 Serisi Van 
Liftleri, 600mm yük merkezinde tam 500 Kg kaldırma kapasitesi sunuyor. 
Değişik marka ve şase tiplerine göre Atek Lift tarafından özelce tasarlanmış 
bağlantı elemanları sayesinde kolayca montaj avantajı sağlayan STV2 Serisi 
liftler, kullanım ihtiyaçlarına göre farklı kontrol ünitesi seçenekleri ile van tipi 
araçlar için doğru bir seçim.

AVAILABLE FOR / Uygulanabilir araçlar

MATERIAL OF PLATFORM
Kapak tipi

Aluminium

CAPACITY
Kapasite

500 KG

VOLTAGE
Voltaj

12 Volt



0090 444 21 31

Hydraulic Lifting Systems

TECHNICAL DATATEKNİK DATA

PLATFORM DIMENSIONS
Platform ölçüleri

LOAD CENTRE
Yük merkezi

Type / Tip

ALM2

Width / Genişlik

1450mm

Height / Yükseklik

1600mm

Net Weight / Net Ağırlık

70kg

a (mm)

600

Q (kg)

500

Lift arms

H (max.) loading height, unloaded / boştaki yükleme yüksekliği

H (min.) loading height, loaded / dolu yükleme yüksekliği

F (max.) middle of main beam to upper edge of loading oor / ana kirişden kasa zeminine olan mesafe

K (min.) at dimension F (max.) / F mesafesi maksimumdayken

D (min.) installation dimension, minimum / minimum montaj ölçüsü 

weight of lift / lift ağırlığı

670mm

800mm

500mm

375mm

650mm

750mm

100 kg

a

Q

LIFT DIMENSIONS
Lift ölçüleri
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