
DOBRÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE >> MENEJ ŠKODOVOSTI NA 
MATERIÁLOCH >> SPOKOJNÍ ZAMESTNANCI >> SILNÉ ZÁZEMIE >> 
RÝCHLEJŠIA INŠTALÁCIA...
Winlet 600 - revolučný nový spôsob montáže okien. Pomocou okenného robota Winlet 600 môžete rýchlo a výrazne 
zlepšiť zdravie a bezpečnosť pri práci. Okenné prvky s hmotnosťou do 600 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.
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ZDVIHNE VŠETKY BREMENÁ
Winlet 600 je jednoduché prispôsobiť 
tak, aby zdvihol rôzne materiály 
výmenou prísaviek. Winlet 600 je 
ideálny na manipuláciu s tymito 
materiálmi :
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MOŽNOSTI DOSAHU MOŽNOSTI VYZDVIHNUTIA A UMIESTNENIA

VYNIKAJÚCA POUŽITEĽNOSŤ 
A BEZPEČNOSŤ

Winlet 600 je navrhnutý tak, aby uľahčil a urýchlil 
montážne práce. Bez ohľadu na to, či pracujete vo 
vnútri alebo vonku, Winlet 600 vám poskytne 
maximálnu kapacitu a stabilitu bez kompromisov v 
jedinečnom a kompaktnom dizajne, ktorý vám umožní 
prechádzať úzkymi dverami. Vďaka kompaktnej 
konštrukcii nie sú pre Winlet 600 problémom 
obmedzené miesta ako výťahy a balkóny. Nízke bodové 
zaťaženie Winletu 600 umožňuje použitie tam, kde nie 
je možné použiť ťažšie stavebné zariadenie z dôvodu 
povrchového tlaku.

MAXIMÁLNA KAPACITA - MINIMÁLNY PRIESTOR

·  RÝCHLE KONEKTORY - na prísavkách
· 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

Multifunkčný ovládací panel v užívateľsky 
prívetivom dizajne s integrovanými 
tlačidlami. Signálne svetlá a dvojité 
bezpečnostné kľúče sú v štandardnom 
nastavení Winlet 600. Winlet 600 je 
vybavený najmodernejším vybavením 
systému sledovania preťaženia, ktorý 
nepretržite meria bodové zaťaženie 
kolies. Ak je bodové zaťaženie príliš nízke, 
systém automaticky vypne hydraulické 
funkcie a umožní iba hydraulickým 
valcom priviesť náklad bližšie k stroju.

VONKAJŠIA DĹŽKA  1 580 MM
VONKAJŠIA ŠÍRKA  860 MM
MAX. ZDVÍHACIA KAPACITA  600 KG
ZDVÍH. KAP. s MAX. ROZŠÍRENÍM  300 KG
MAX. LOAD ON SIDE  300 KG
CELK. HMOTNOSŤ bez protizávažia       865 KG
CELK. HMOTNOSŤ s protizávažím         1.060 KG
MIN. ROZŠÍRENIE - horizontálne rameno        600 MM
(predný nárazník k prísavke)
MAX. ROZŠÍRENIE - horizontálne rameno   1.300 MM
(predný nárazník k prísavke)
MAX. VÝŠKA ZDVIHU  3.300 MM
(v strede zdvíhaného bremena)
BOČNÝ OFSET   90 MM
CITLIVOSŤ ZDVIHU  RAMENA  190 MM
NAKLONENIE   180°
KONTINUÁLNE OTOČENIE  360°
PRÍSAVKY   4 X Ø385 MM
BATÉRIE   2 X 95 Ah
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