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RÝCHLEJŠIA INŠTALÁCIA...
Winlet 1000 - revolučný nový spôsob montáže okien. Pomocou okenného robota Winlet 1000 môžete rýchlo a výrazne zlepšiť zdravie 
a bezpečnosť pri práci. Okenné prvky s hmotnosťou do 1000 kg je možné ľahko zdvíhať, prepravovať a montovať bez namáhania 
chrbtice. Výsledky sa ukážu priamo na výsledku hospodárenia, pretože Vaši zamestnanci budú môcť pracovať efektívnejšie, obmedzí 
sa výskyt zranení chrbta a dní PN, čo povedie k rýchlejšej montáži bez poškodenia skla. A v neposlednom rade - okenný robot, ktorý 
zvyšuje účinnosť a spĺňa rastúce požiadavky štátnych inštitúcií zastrešujúcich  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

ZDVIHNE VŠETKY BREMENÁ
Winlet 1000 je jednoduché prispôsobiť tak, aby 
zdvihol rôzne materiály výmenou prísaviek. 
Winlet 1000 je ideálny na manipuláciu s tymito 
materiálmi :

ŽULA
BETÓN
SADROKARTÓNY
OCEĽOVÉ PLÁTY

DREVENÉ DOSKY
DLAŽDICE
POŽIARNE DVERE
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Winlet 1000 - revolučný nový spôsob montáže okien. 
Pomocou okenného robota Winlet 1000 môžete 
rýchlo a výrazne zlepšiť zdravie a bezpečnosť pri 
práci. Okenné prvky s hmotnosťou do 1000 kg je 
možné ľahko zdvíhať, prepravovať a montovať bez 
namáhania chrbtice. Výsledky sa ukážu priamo na 
výsledku hospodárenia, pretože Vaši zamestnanci 
budú môcť pracovať efektívnejšie, obmedzí sa výskyt 
zranení chrbta a dní PN, čo povedie k rýchlejšej 
montáži bez poškodenia skla. A v neposlednom rade - 
okenný robot, ktorý zvyšuje účinnosť a spĺňa rastúce 
požiadavky štátnych inštitúcií zastrešujúcich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

MAXIMÁLNA KAPACITA - 
MINIMÁLNY PRIESTOR

ŠPECIFIKÁCIA
VONKAJŠIA DĹŽKA  2,100 MM
VONKAJŠIA ŠÍRKA  890 MM
MAX. ZDVÍHACIA KAPACITA  1 000 KG
ZDVÍH. KAP. s MAX. ROZŠÍRENÍM  300 KG
MAXIMÁLNA KAPACITA NA STRANE   300 KG
CELK. HMOTNOSŤ bez protizávažia  1 300 KG
CELK. HMOTNOSŤ s protizávažím     1 850 KG
MIN. ROZŠÍRENIE         600 MM
(predný nárazník k prísavke)
MAX. ROZŠÍRENIE  2 500 MM
(predný nárazník k prísavke)
MAX. VÝŠKA ZDVIHU  4 100 MM
(v strede zdvíhaného bremena)
HYDRAULICKÝ BOČNÝ OFSET  75 MM
CITLIVOSŤ ZDVIHU RAMENA   200 MM

· ZDVOJENÉ KOLESÁ - pre drsný terén
· POMOCNÉ KOLESÁ - pre lepšiu stabilitu
· ZDVÍHACIA VIDLICA & HÁK - zdvíhanie

 paliet alebo zdvíhanie pomocou pásov 
· ADAPTÉR VIDLICOVÉHO ZDVIHU – na

 použitie v teleskopickom manipulátore alebo 
 vysokozdvižnom vozíku 

· ZDVÍHACÍ REMEŇ - na zdvíhanie v
 žeriavovom háku

· RÁDIOVÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

NAKLONENIE 180°
HYDRAULICKÉ OTÁČANIE 180°
PRÍSAVKY 4 x ø410mm
BATÉRIE 2 X 150 AH

Multifunkčný ovládací panel v užívateľsky 
príjemnom prevedení s integrovanými 
tlačidlami a signálnymi svetlami. Dvojaké 
bezpečnostné klávesy a funkcia Gyro sú v 
štandardnom vybavení Winlet 1000.

VÝBORNÁ POUŽITEĽNOSŤPRÍSLUŠENSTVO
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