
DOBRÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE >> MENEJ ŠKODOVOSTI NA 
MATERIÁLOCH >> SPOKOJNÍ ZAMESTNANCI >> SILNÉ ZÁZEMIE >> 
RÝCHLEJŠIA INŠTALÁCIA...
Winlet 575 - revolučný nový spôsob montáže okien. Pomocou okenného robota Winlet 575 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 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 575 je jednoduché prispôsobiť 
tak, aby zdvihol rôzne materiály 
výmenou prísaviek. Winlet 575 je ideálny 
na manipuláciu s tymito materiálmi :

ŽULA
BETÓN
SADROKARTÓNY

OCEĽOVÉ PLÁTY

DREVENÉ DOSKY
DLAŽDICE
POŽIARNE DVERE
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MOŽNOSTI DOSAHU MOŽNOSTI VYZDVIHNUTIA A UMIESTNENIA

Winlet 575 kombinuje vynikajúcu zdvíhaciu kapacitu a 
dosah s jedinečným a kompaktným dizajnom. Iba s 
Winlet 575 zdvihnete ťažké prvky až do hmotnosti 575 
kg a  prenesiete cez nerovný terén a úzke dvere. 
Vďaka kompaktnému dizajnu nie sú pre Winlet 
575 problémom obmedzené miesta ako výťahy a 
balkóny. Nízka hmotnosť Winletu 575 umožňuje 
použitie tam, kde nie je možné použiť ťažšie 
stavebné zariadenie z dôvodu povrchového tlaku.

MAXIMÁLNA KAPACITA - MINIMÁLNY PRIESTOR

ŠPECIFIKÁCIA

VONKAJŠIA DĹŽKA 1.880 MM
VONKAJŠIA ŠÍRKA 890 MM
MAX. ZDVÍHACIA KAPACITA 575 KG
ZDVÍH. KAP. s MAX. ROZŠÍRENÍM 275 KG
MAX. ZAŤAŽENIE NA STRANU 275 KG
CELK. HMOTNOSŤ bez protizávažia 1.025 KG
CELK. HMOTNOSŤ s protizávažím 1.300 KG
MIN. ROZŠÍRENIE 700 MM
(predný nárazník k prísavke)

MIN. ROZŠÍRENIE 1.800 MM
(predný nárazník k prísavke)

MAX. VÝŠKA ZDVIHU 3.600 MM
(v strede zdvíhaného bremena)

HYDRAULICKÝ BOČNÝ OFSET 100 MM
CITLIVOSŤ ZDVIHU  RAMENA 200 MM
OTÁČANIE 180°
HYDRAULICKÉ OTOČENIE 350° 
PRÍSAVKY 4 X Ø350 MM
BATÉRIE 2 X 150 AH

Všetky modely Winlet 400 sú k dispozícii s 
dvoma alternatívnymi čelnými plochami :
1. HV (hydraulický vertikálny zdvih). Známa
predná časť s horizontálnym bočným
posunom aj vertikálnym jemným
nastavením v 100% lineárnych pohyboch.
2. HS (hydraulický bočný posuv). Predná
strana s jedinečným 100% lineárnym
hydraulickým bočným horizontálnym
pohybom.

VÝBORNÁ POUŽITEĽNOSŤ

· 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 navijaka v 
žeriavovom háku

PRÍSLUŠENSTVO
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