Pat. Pending

godt Arbejdsmiljø >> stærk RYG >> gLADE MEDARBEJDERE >>
Færre materiel skader >> HURTIGERE MONTAGE...
Winlet 600 - en revolutionerende ny måde at installere vinduer på. Med brugen af Winlet 600 vinduesrobotten, kan du hurtigt forbedre sikkerheden på
arbejdspladsen. Vindueselementer på op til 600 kg kan løftes, transporteres og installeres nemt, uden at belaste ryggen. Resultatet vil vise sig på din
bundlinje, fordi dine medarbejdere vil være i stand til at arbejde mere effektivt, undgå rygskader og sygedage, hvilket vil resultere i hurtigere installationer uden skader på glasset. Endelig - en vinduesrobot, der forbedrer effektiviteten og opfylder de stigende krav fra Arbejdstilsynet.
www.winlet.dk

Løfter alle lufttætte emner
Winlet 600 kan let omstilles til at løfte mange
andre materialer end blot vinduer og glas. I
nogle tilfælde kræver dette andre typer sugekopper som let monteres på den eksisterende
front. Dette gør Winlet 600 ideel til at håndtere:

Granit
Beton
Gipsplader
Stålplader

træplader
Fliser
Branddøre

Lastdiagram – lodrette sugekopper

Lastdiagram – Vandrette sugekopper
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Winlet 600 kombinerer overlegen løftekapacitet og rækkevidde med et unikt og kompakt design. Winlet 600 kan
på grund af sit kompakte design og unikke kapacitet let og
ubesværet håndtere elementer på op til 300 kg på siden af
maskinen, hvilket muliggør transport gennem smalle gange
og andre steder på byggepladsen, hvor pladsen er trang. Den
lave vægt gør det muligt at bruge Winlet 600, hvor tungere
entreprenørmaskiner ikke kan bruges på grund af fladetryk.
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MAX
300 kg

1.550 mm

1.315 mm

520 mm

Udvendig længde
Udvendig bredde
Max. løftekapacitet
Max. last ved max. udskud
MAx. last på siden	
Egenvægt uden kontravægte
Egenvægt med kontravægte
Min. udskud - vandret arm

0
360 mm

1.580 mm

Maximal kapacitet - minimal plads

Specifikationer

1

875 mm

Unik brugervenlighed
og sikkerhed

Tilbehør

Multifunktions betjeningspanel i operatørvenligt
design med integrerede trykknapper og signallamper. To-knaps udløsning af vakuum og fuld
overvågning af maskinens kapacitetsgrænser
for øget sikkerhed.
Hvis punktbelastningen bliver for lav, vil systemet automatisk afbryde de hydrauliske funktioner
og kun tillade de hydrauliske cylindre at bringe
belastningen tættere på maskinen.

· lynkobling - på sugekopper
· Tvillingehjul – til ujævnt terræn
· Støttehjul – til extra stabilitet
· L øftegaffel & Løftekrog – til løft af palleteret

(fra kofanger til sugekop)

Max. udskud - vandret arm

1.300 MM

(fra kofanger til sugekop)

Max. løftehøjde

3.300 mm

(til center løfteåg)

Sideskift
90 mm
Hydraulisk finhejs - lodret 190 mm
Hydraulisk TiLT-funktion 180 grader
rotation - endeløst
360 grader
Sugekopper
4 X Ø385 MM
Batterier
2 X 95 AH

gods eller løft i strop el. lign.

·G
 affel platform – for brug af Winlet i teleskoplæsser
· LøfteSling – til løft af Winlet
· Ra
 diostyring
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