
MALÝ A KOMPAKTNÝ >> SAMOSTATNÝ >> IMPRESÍVNE 
ZDVÍHACIE KAPACITY >> NOVÉ PRÍLEŽITOSTI >> SPOKOJNÍ 
ZAMESTNANCI >> VYSOKÁ EFEKTÍVNOSŤ
Winlet Lasius 1t otvára nové príležitosti na zdvíhanie, manipuláciu a prenášanie ťažkých predmetov. S nosnosťou minimálne 
1 000 kg je ideálny ako žeriav „Pick & Carry“ v rôznych situáciách, pretože môže pracovať v interiéri aj v exteriéri a na pevnom 
povrchu, je ideálny pre stavebníctvo a priemysel. 

Lasius je latinský názov pre druh 
mravca. Ako všetci .vieme, mravce sú 

malé, dokážu prejsť najmenšími 
priechodmi so všetkým, čo unesú

 a napriek svojej veľkosti sú veľmi silné. 
Winlet Lasius má rovnaké vlastnosti - a teda aj názov.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI - NOVÉ ÚSPORY

Winlet Lasius prináša tradičným riešeniam pre žeriavy a manipuláciu 
tvrdú konkurenciu. Jedinečný výkon znamená úsporu času a 
investovaného kapitálu. 

Winlet Lasius 1t je ideálny pre:

• Montáž oceľových nosníkov a iných stavebných prvkov
• Inštaláciu skla a fasád
• Montáž strojov
• Opravné práce
• Balenie nepaletovaného tovaru do kontajnerov
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VÝBORNÁ POUŽITEĽNOSŤ

MOŽNOSTI ZDVIHU

· ZDVOJENÉ KOLESÁ - pre drsný terén
· POMOCNÉ KOLESÁ - pre lepšiu stabilitu
· ZDVÍHACÍ REMEŇ - na zdvíhanie v

 žeriavovom háku
· RÁDIOVÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčný ovládací panel v užívateľsky 
príjemnom prevedení s integrovanými 
tlačidlami a signálnymi svetlami. Plné 
sledovanie limitov kapacity stroja pre 
zvýšenie bezpečnosti.

ŠPECIFIKÁCIA
VONKAJŠIA DĹŽKA 2.500 MM
VONKAJŠIA ŠÍRKA  880 MM
MAX. ZDVÍHACIA KAPACITA  1.000 KG
MAX. VÝŠKA ZDVIHU  4.000 MM
CELK. HMOTNOSŤ bez protizávažia  1.050 KG
CELK. HMOTNOSŤ s protizávažím   1.325 KG
BATÉRIE 2 X 150 AH

KOMPAKTNÝ DIZAJN

Winlet Lasius 1t je ideálny pre dodávateľov, špecialistov 
na inštaláciu, priemyselné spoločnosti a na staveniskách, 
kde jeho kompaktný a efektívny dizajn skutočne získava 
body v porovnaní s ostatnými produktmi na trhu. 
Kompaktná konštrukcia umožňuje dosiahnuť miesto, kde 
sa iné ťažké a väčšie stroje musia vzdať, a to vďaka svojej 
fyzickej veľkosti, pôdorysu, polomeru otáčania alebo 
nízkej zdvíhacej schopnosti v pohybe.

Winlet Lasius 1t beží s max. povolenou rýchlosťou 
4,2 km/h - dvojnásobná v porovnaní s minižeriavmi 
napríklad na koľajniciach a nemusí byť ani vyrovnaná 
výložníkmi ako väčšina minižeriavov.

Winlet Lasius 1t je napájaný z batérií, nevypúšťa škodlivé 
výfukové plyny, je možné ho používať v interiéroch bez 
problémov so životným prostredím.

MAX. ZÁŤAŽ 1.000 KG
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