
Monta¿ windy z dokumentacj¹ wymagan¹ przez UDT
Rejestracja platformy wraz z odbiorem UDT

Rollstopy na 2 wózki
Adapter niezbêdny w przypadku monta¿u na naczepach siod³owych
Listwa przejezdna z amortyzatorem gumowym stosowana zamiast noska

DAUTELDAUTELDAUTELDAUTELDAUTEL     SLIDERSLIDERSLIDERSLIDERSLIDER   DS -V   DS -V   DS -V   DS -V   DS -VAAAAA
winda wysuwana, winda wysuwana, winda wysuwana, winda wysuwana, winda wysuwana, platforma  2-czêœciowa, raz sk³adanaplatforma  2-czêœciowa, raz sk³adanaplatforma  2-czêœciowa, raz sk³adanaplatforma  2-czêœciowa, raz sk³adanaplatforma  2-czêœciowa, raz sk³adana

Zastosowanie: samochody ciê¿arowe ze sta³¹ zabudow¹ i d³ugim zwisem. DS 2500/Zastosowanie: samochody ciê¿arowe ze sta³¹ zabudow¹ i d³ugim zwisem. DS 2500/Zastosowanie: samochody ciê¿arowe ze sta³¹ zabudow¹ i d³ugim zwisem. DS 2500/Zastosowanie: samochody ciê¿arowe ze sta³¹ zabudow¹ i d³ugim zwisem. DS 2500/Zastosowanie: samochody ciê¿arowe ze sta³¹ zabudow¹ i d³ugim zwisem. DS 2500/
3000VA do ciê¿kich samochodów ciê¿arowych ze sta³¹ zabduow¹ i d³ugim zwisem3000VA do ciê¿kich samochodów ciê¿arowych ze sta³¹ zabduow¹ i d³ugim zwisem3000VA do ciê¿kich samochodów ciê¿arowych ze sta³¹ zabduow¹ i d³ugim zwisem3000VA do ciê¿kich samochodów ciê¿arowych ze sta³¹ zabduow¹ i d³ugim zwisem3000VA do ciê¿kich samochodów ciê¿arowych ze sta³¹ zabduow¹ i d³ugim zwisem.

DwuczDwuczDwuczDwuczDwuczêêêêêœciowa platforma œciowa platforma œciowa platforma œciowa platforma œciowa platforma stalowo-aluminiowa stalowo-aluminiowa stalowo-aluminiowa stalowo-aluminiowa stalowo-aluminiowa ,  raz  sk³adana. Lekkie rêczne rozk³adanie,  raz  sk³adana. Lekkie rêczne rozk³adanie,  raz  sk³adana. Lekkie rêczne rozk³adanie,  raz  sk³adana. Lekkie rêczne rozk³adanie,  raz  sk³adana. Lekkie rêczne rozk³adanie
i sk³adanie aluminiowego wierzcho³ka wspomagane za pomoc¹ dr¹¿ka skrêtnego.i sk³adanie aluminiowego wierzcho³ka wspomagane za pomoc¹ dr¹¿ka skrêtnego.i sk³adanie aluminiowego wierzcho³ka wspomagane za pomoc¹ dr¹¿ka skrêtnego.i sk³adanie aluminiowego wierzcho³ka wspomagane za pomoc¹ dr¹¿ka skrêtnego.i sk³adanie aluminiowego wierzcho³ka wspomagane za pomoc¹ dr¹¿ka skrêtnego.
Zmontowany wstêpnie mechanizm wysuwu z si³ownikiem  podwójnego dzia³ania. Prosta
obs³uga ze sterownika zewnêtrznego oraz 2-punktowego sterowania no¿nego. Agregat
napêdowy 24V zamontowany z boku po prawej stronie. Mechanizm podnoszenia i
si³owniki lakierowane metod¹ KTL w kolorze czarnym RAL 9005, czêœæ stalowa platformy
ocynkowana ogniowo, aluminiowe czêœci platformy nielakierowane. Prowadnice
mechanizmu wysuwu anodowane w kolorze czarnym. Automatyczne zatrzymanie platformy
w pozycji roboczej.

DS 1500VDS 1500VDS 1500VDS 1500VDS 1500VAAAAA

UdŸwig 1500 kg w odleg³oœci 1000 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 1500 kg w odleg³oœci 1000 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 1500 kg w odleg³oœci 1000 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 1500 kg w odleg³oœci 1000 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 1500 kg w odleg³oœci 1000 mm od pocz¹tku platformy
silnik 2 kWsilnik 2 kWsilnik 2 kWsilnik 2 kWsilnik 2 kW                           Masa                          Masa                          Masa                          Masa                          Masa

d³ugoœæ x szerokoœæ 1620 x 2400 mm                                                                                                                             515 kg
d³ugoœæ x szerokoœæ 1720 x 2400 mm                           520 kg
d³ugoœæ x szerokoœæ 1820 x 2400 mm                                                                                                                                  525 kg

DS 2000VDS 2000VDS 2000VDS 2000VDS 2000VAAAAA

UdŸwig 2000 kg w odleg³oœci 1000 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2000 kg w odleg³oœci 1000 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2000 kg w odleg³oœci 1000 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2000 kg w odleg³oœci 1000 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2000 kg w odleg³oœci 1000 mm od pocz¹tku platformy
silnik 2 kWsilnik 2 kWsilnik 2 kWsilnik 2 kWsilnik 2 kW

                          Masa                          Masa                          Masa                          Masa                          Masa

d³ugoœæ x szerokoœæ 1620 x 2400 mm                                                                                                                                  535 kg
d³ugoœæ x szerokoœæ 1720 x 2400 mm                                                                                                                                  540 kg
d³ugoœæ x szerokoœæ 1820 x 2400 mm                                                                                                                                  545 kg
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DS  2500VDS  2500VDS  2500VDS  2500VDS  2500VAAAAA

UdŸwig 2500 kg w odleg³oœci 960 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2500 kg w odleg³oœci 960 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2500 kg w odleg³oœci 960 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2500 kg w odleg³oœci 960 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2500 kg w odleg³oœci 960 mm od pocz¹tku platformy
silnik 3 kWsilnik 3 kWsilnik 3 kWsilnik 3 kWsilnik 3 kW                           Masa                          Masa                          Masa                          Masa                          Masa

d³ugoœæ x szerokoœæ 1820 x 2400 mm                                                                                                                        585 kg
d³ugoœæ x szerokoœæ 2020 x 2400 mm                                                                                                                        595 kg

    d³ugoœæ x szerokoœæ 2220 x 2400 mm                                                                                                                        610 kg

DS 3000VDS 3000VDS 3000VDS 3000VDS 3000VAAAAA

UdŸwig 3000 kg w odleg³oœci 800 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 3000 kg w odleg³oœci 800 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 3000 kg w odleg³oœci 800 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 3000 kg w odleg³oœci 800 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 3000 kg w odleg³oœci 800 mm od pocz¹tku platformy
silnik 3 kWsilnik 3 kWsilnik 3 kWsilnik 3 kWsilnik 3 kW                           Masa                          Masa                          Masa                          Masa                          Masa

d³ugoœæ x szerokoœæ 1820 x 2400 mm                                                                                                                             585 kg
d³ugoœæ x szerokoœæ 2020 x 2400 mm                                                                                                                             595 kg

    d³ugoœæ x szerokoœæ 2220 x 2400 mm                                                                                                                             610 kg


