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

Rollstopy na 2 wózki

DAUTELDAUTELDAUTELDAUTELDAUTEL     SLIDERSLIDERSLIDERSLIDERSLIDER   DS -V   DS -V   DS -V   DS -V   DS -VALALALALAL

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 wystarczaj¹co d³ugimZastosowanie: samochody ciê¿arowe ze sta³¹ zabudow¹ i wystarczaj¹co d³ugimZastosowanie: samochody ciê¿arowe ze sta³¹ zabudow¹ i wystarczaj¹co d³ugimZastosowanie: samochody ciê¿arowe ze sta³¹ zabudow¹ i wystarczaj¹co d³ugimZastosowanie: samochody ciê¿arowe ze sta³¹ zabudow¹ i wystarczaj¹co d³ugim
zwisem.zwisem.zwisem.zwisem.zwisem.
DwuczDwuczDwuczDwuczDwuczêêêêêœciowa  platforma  œciowa  platforma  œciowa  platforma  œciowa  platforma  œciowa  platforma  aluminiowa,aluminiowa,aluminiowa,aluminiowa,aluminiowa, raz sk³adana. Rozk raz sk³adana. Rozk raz sk³adana. Rozk raz sk³adana. Rozk raz sk³adana. Rozk³³³³³adanie i sk³adanie pakietuadanie i sk³adanie pakietuadanie i sk³adanie pakietuadanie i sk³adanie pakietuadanie i sk³adanie pakietu
platformy rplatformy rplatformy rplatformy rplatformy rêêêêêcznieczniecznieczniecznie ze wspomaganiem si³owników gazowych, rozk³adanie i sk³adanie
wierzcho³ka platformy rêcznie. Zintegrowany profil przejezdny do ominiêcia zamków

zabudowy. Automatyczne zatrzymanie platformy w pozycji pracy.....

DS 1500VDS 1500VDS 1500VDS 1500VDS 1500VALALALALAL

UdŸwig 1500 kg w odleg³oœci 600 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 1500 kg w odleg³oœci 600 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 1500 kg w odleg³oœci 600 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 1500 kg w odleg³oœci 600 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 1500 kg w odleg³oœci 600 mm od pocz¹tku platformy
                          Masa                          Masa                          Masa                          Masa                          Masa

d³ugoœæ x szerokoœæ 1605 x 2400 mm                                                                                                                             455 kg
d³ugoœæ x szerokoœæ 1808 x 2400 mm                           465 kg

DS 2000VDS 2000VDS 2000VDS 2000VDS 2000VALALALALAL

UdŸwig 2000 kg w odleg³oœci 750 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2000 kg w odleg³oœci 750 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2000 kg w odleg³oœci 750 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2000 kg w odleg³oœci 750 mm od pocz¹tku platformyUdŸwig 2000 kg w odleg³oœci 750 mm od pocz¹tku platformy
                          Masa                          Masa                          Masa                          Masa                          Masa

d³ugoœæ x szerokoœæ 1605 x 2400 mm                                                                                                                             465 kg
d³ugoœæ x szerokoœæ 1808 x 2400 mm                                                                                                                             475 kg


