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

DL 950DL 950DL 950DL 950DL 950

UdŸwig 1000 kg w odleg³oœci 500 mm od koñca zabudowy.
Mechanizm podnoszenia:Mechanizm podnoszenia:Mechanizm podnoszenia:Mechanizm podnoszenia:Mechanizm podnoszenia:
niezawodne solidne wykonanie z kompaktowym mechanizmem
podnoszenia posiadaj¹cym po 2 si³owniki podnoszenia i 2 si³owniki
zamykania podwójnego dzia³ania,  niewymagaj¹ce konserwacji
³o¿yska, p³etwy monta¿owe gotowe s¹ do przykrêcenia do rury
noœnej oraz do ramy pojazdu, 3-czêœciowy zderzak chroni¹cy
przed wjechaniem pod pojazd, automatyczne odchylenie platformy
w dó³ lub w górê na pod³o¿u.
Wysokoœæ podnoszeniaWysokoœæ podnoszeniaWysokoœæ podnoszeniaWysokoœæ podnoszeniaWysokoœæ podnoszenia:
maks. 1055 mm.
Agregat napêdowy:Agregat napêdowy:Agregat napêdowy:Agregat napêdowy:Agregat napêdowy:
12 V  0,8kW lub 24 V 1,2 kW z termowy³¹cznikiem, dogodny serwis
ze wzglêdu na po³o¿enie z boku na rurze noœnej. D³ugi przewód
masowy.

Wersja A Wersja A Wersja A Wersja A Wersja A („w¹ska”)
Mechanizm podnoszenia ocynkowany ogniowo z w¹skim rozstawem ramion podnosz¹cych
- do monta¿u wewn¹trz ramy samochodu. Winda przeznaczona jest do samochodów
dostawczych, miêdzy innymi do MB Sprinter / VW Crafter do 5t, Iveco Daily do 5,2 t i
przyczep do 3,5 t. Nie nadaje siê do mini naczep siod³owych. Maksymalna szerokoœæ
platformy 2200 mm. Stosowana do zabudowy kontenerowej i skrzyniowej.

Platforma  p³askaPlatforma  p³askaPlatforma  p³askaPlatforma  p³askaPlatforma  p³aska Wysokoœæ platformyWysokoœæ platformyWysokoœæ platformyWysokoœæ platformyWysokoœæ platformy MasaMasaMasaMasaMasa

Platforma aluminiowa p³aska, pospawane profile poprzeczne,
poprzeczne ryflowanie zapobiegaj¹ce zeœlizgiwaniu siê ³adunku.

                                                      1605 mm                             245 kg

Rollstop na jeden wózek
Rollstop na dwa wózki
Kabel masowy
Lakierowanie platformy na wybrany kolor RAL
System uszczelniaj¹cy platformê przy zabudowie jako zamkniêcie
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Wersja BWersja BWersja BWersja BWersja B („szeroka”)
Mechanizm podnoszenia lakierowany katodowo w kolorze czarnym RAL9005 z szerokimi
nie ulegaj¹cymi zwichrowaniu ramionami. Do monta¿u na zewn¹trz ramy podwozia
samochodu. Winda przeznaczona miêdzy innymi do MB Sprinter/VW Crafter do 5 t, MB
Vario do 6,6 t, Iveco Daily do 6,5 t, przyczep do 3,5 t oraz do mini naczep siod³owych do
10 t. Maksymalna szerokoœæ platformy 2520 mm. Stosowana do zabudowy kontenerowej
i skrzyniowej.

Wysokoœæ platformyWysokoœæ platformyWysokoœæ platformyWysokoœæ platformyWysokoœæ platformy MasaMasaMasaMasaMasa
Platforma  p³askaPlatforma  p³askaPlatforma  p³askaPlatforma  p³askaPlatforma  p³aska
Platforma aluminiowa p³aska, pospawane profile poprzeczne,
poprzeczne ryflowanie zapobiegaj¹ce zeœlizgiwaniu siê ³adunku.

                                                   1605 mm                               265kg

Rollstop na jeden wózek
Rollstop na dwa wózki
Kabel masowy
Lakierowanie platformy na wybrany kolor RAL
System uszczelniaj¹cy platformê przy zabudowie jako zamkniêcie


