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Stabilizacja pojazdów jeszcze nigdy nie była tak łatwa. Lekkie, przenośne, 
automatycznie wydłużane i o maksymalnym obciążeniu 1,3 tony – to cechy 
charakterystyczne dla klinów stabilizacyjnych Auto Crib-it. Ustaw kliny w odpo-
wiedniej pozycji, a będą automatycznie podążać za ciężarem. 

ŁATWA OBSŁUGA
_______________________________________________

Umieść, odblokuj i zwolnij  blokadę.  Dzięki pneumatycznemu sterowaniu 
systemu, klin Auto Crib-it automatycznie podnosi się, blokując się pod pod-
woziem pojazdu, zabezpieczając w ten sposób każdy jego centymetr. 

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
_______________________________________________

AC-17 zapewnia maksymalną wytrzymałość 1,3 tony; daje to wystarczającą 
zdolność do łatwego klinowania samochodów osobowych, vanów, a nawet 
małych ciężarówek. 

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI I LEKKA KONSTRUKCJA
_______________________________________________

Łatwe przechowywanie, transport i obsługa dzięki oszczędności przestrzeni 
i lekkiej konstrukcji klinów. Auto Crib-it wyposażone są w silny uchwyt dla 

sprawnego sterowania. Obydwa modele są wykonane z wysokiej jakości alu-
minium dla łatwiejszego utrzymania i dekontaminacji. 

ZNAKOMITA WYSOKOŚĆ I DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ
_______________________________________________

Model AC-14 to maksymalna wysokość 33 cm, a model AC-17 42 cm. Nie ma 
potrzeby korzystania z klocków drewnianych lub z innych materiałów w celu 
stworzenia dodatkowej wysokości, co znacznie zaoszczędza nasz cenny czas 
i zwalnia sporo miejsca do przechowywania.

BEZPIECZNY SYSTEM
_______________________________________________

Zintegrowany z przyciskiem bezpieczeństwa Auto Crib-it zapewnia dodatkowe za-
bezpieczenie. Wystarczy wcisnąć przycisk zwalniający, aby odblokować system.

2 SPOSOBY POZYCJONOWANIA DLA BEZPIECZNEJ STABILIZACJI
_______________________________________________

W celu osiągnięcia najlepszej stabilizacji z każdego boku oraz z przodu i z 
tyłu, należy umieścić jeden stabilizator Auto Crib-it prostopadle oraz jeden 
równolegle do danego pojazdu. Ta konfiguracja zagwarantuje najlepszą 
stabilność podczas pracy.

SPECYFIKACJA PRODUKTU
   AC-14 AC-17 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Maksymalne obciążenie 8.9 kN 12.4 kN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Największa wysokość 33.0 cm 43.6 cm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 710 x 120 x 113 mm (±10) 914 x 172 x 121 mm (±10)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Waga  6.7 kg 10.9 kg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pozycje automatycznego blokowania 12 16
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uwaga: przy maksymalnej wysokości system dodaje 3,5 cm po środku klinu
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