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

Rollstopy na 2 wózki
Dodatkowa skrzynka na akumulatory (maks.2x225Ah) i uchwyt stalowy
Zestaw do zasilania windy z w³asnych akumulatorów montowany w poje¿dzie
Zestaw montowany do naczepy/ przyczepy
Kabel spiralny
Zestaw do bezpoœredniego zasilania windy z akumulatorów pojazdu

DAUTEL DAUTEL DAUTEL DAUTEL DAUTEL SLIDERSLIDERSLIDERSLIDERSLIDER   DS -48 VBL   DS -48 VBL   DS -48 VBL   DS -48 VBL   DS -48 VBL

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: przyczepy tandem lub naczepy siod³owe 3-osioweZastosowanie: przyczepy tandem lub naczepy siod³owe 3-osioweZastosowanie: przyczepy tandem lub naczepy siod³owe 3-osioweZastosowanie: przyczepy tandem lub naczepy siod³owe 3-osioweZastosowanie: przyczepy tandem lub naczepy siod³owe 3-osiowe

DwuczDwuczDwuczDwuczDwuczêêêêêœciowa platforma œciowa platforma œciowa platforma œciowa platforma œciowa platforma aluminiowaaluminiowaaluminiowaaluminiowaaluminiowa. Lekkie rêczne rozk³adanie i sk³adanie. Lekkie rêczne rozk³adanie i sk³adanie. Lekkie rêczne rozk³adanie i sk³adanie. Lekkie rêczne rozk³adanie i sk³adanie. Lekkie rêczne rozk³adanie i sk³adanie
aluminiowego wierzcho³ka wspomagane za pomoc¹ dr¹¿ka skrêtnego. aluminiowego wierzcho³ka wspomagane za pomoc¹ dr¹¿ka skrêtnego. aluminiowego wierzcho³ka wspomagane za pomoc¹ dr¹¿ka skrêtnego. aluminiowego wierzcho³ka wspomagane za pomoc¹ dr¹¿ka skrêtnego. 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. Monta¿ bez wiercenia metod¹ clamp-on przy
zastosowaniu ³apek przykrêcanych do dolnej stopki profilu ramy pojazdu, rozstaw ramy
1250-1360 mm.  Mechanizm podnoszenia i si³owniki lakierowane metod¹ KTL w kolorze
czarnym RAL 9005, platforma nielakierowana. Prowadnice mechanizmu wysuwu
anodowane w kolorze czarnym.

DS  1500VBLDS  1500VBLDS  1500VBLDS  1500VBLDS  1500VBL

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 1808 x 2400 mm                                                                                                                        480 kg

DS 2000VBLDS 2000VBLDS 2000VBLDS 2000VBLDS 2000VBL

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 1808 x 2400 mm                                                                                                                        495 kg


