
DOBRÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE >> MENEJ ŠKÔD NA 
MATERIÁLOCH >> SPOKOJNÍ ZAMESTNANCI >> SILNÉ ZÁZEMIE >> 
RÝCHLEJŠIA INŠTALÁCIA...
Winlet 350TH - nový revolučný spôsob montáže okien. Pomocou robota Winlet 350TH môžete rýchlo a výrazne zlepšiť zdravie a 
bezpečnosť pri práci. Okenné prvky s hmotnosťou do 350 kg je možné ľahko zdvíhať, prepravovať a montovať bez námahy. 
Výsledky sa ukážu priamo na výsledku hospodárenia, pretože Vaši zamestnanci budú môcť pracovať efektívnejšie, obmedzí sa 
výskyt zranení 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.

FLEXIBILNÝ a RÝCHLY

Winlet 350TH sa používa na montáž okien v budovách, kde nie je možné 
použiť štandardný Winlet z dôvodu výšky alebo kde podmienky na 
mieste sťažujú ovládateľnosť. Winlet 350TH je štandardne k dispozícii s 
vreckami na vidlice, ktoré sú vhodné pre všetky stroje, alebo s funkciou 
Quick Shift pre teleskopický manipulátor. Okrem toho má Winlet 350TH 
hydraulický systém, vďaka ktorému je nezávislý od Telehandler.

www.acralift.com



MAXIMÁLNA KAPACITA a BEZPEČNOSŤ
Winlet 350TH má nosnosť najmenej 350 kg a má 
2-okruhový vákuový systém, ktorý poskytuje veľkú
bezpečnosť. Pôsobivé 500 mm teleskopické zariadenie
umožňuje upevnenie prvkov na miestach, kde to iné
stroje nedokážu.

MOŽNOSTI DOSAHU MOŽNOSTI VYZDVIHNUTIA A UMIESTNENIA

VYNIKAJÚCA POUŽITEĽNOSŤPRÍSLUŠENSTVOŠPECIFIKÁCIA
VONKAJŠIA DĹŽKA
VONKAJŠIA ŠÍRKA 
MAX. ZDVÍHACIA KAPACITA 
MAX. ZDVÍHACIA KAPACITA s MAX. 
ROZŠÍRENÍM
MAX. ZAŤAŽENIE NA STRANU 
CELKOVÁ HMOTNOSŤ
MIN. ROZŠÍRENIE
(predný nárazník k prísavke)
MAX. ROZŠÍRENIE 
(predný nárazník k prísavke)
MAX. VÝŠKA ZDVIHU
(v strede zdvíhaného bremena)

BOČNÝ OFSET 
PRESNOSŤ RAMENA 
NAKLONENIE 
KONTINUÁLNE OTOČENIE 
PRÍSAVKY 
BATÉRIE 

· ZDVOJENÉ KOLESÁ - pre drsný terén
· POMOCNÉ KOLESÁ - pre lepšiu stabilitu
· ZDVÍHACIA VIDLICA & HÁK -
 zdvíhanie paliet alebo pomocou pásov

· ZDVÍHACÍ PRUH -
 zdvíhanie Winlet v žeriavovom háku

· VYPÍNACIE VENTILY - na prísavkách
· RÝCHLE KONEKTORY- 
   na prísavkách alebo na hlavnom napájaní
· ROZŠÍRENIE LEMOV -

 prispôsobené priečne a na hlavných nosníkoch
· ADAPTÉR VIDLICOVÉHO ZDVIHU – na použitie v

 teleskopickom manipulátore alebo vysokozdvižnom vozíku
· RÁDIOVÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
· RÝCHLY POSUN PRE TELEHANDLER

Multifunkčný ovládací panel v užívateľsky 
príjemnom prevedení s integrovanými 
tlačidlami. Signálne svetlá a dvojčinné 
bezpečnostné klávesy sú v štandardnom 
nastavení Winlet 350.
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