
       Windy do dolnego sprzêgu  Windy do dolnego sprzêgu  Windy do dolnego sprzêgu  Windy do dolnego sprzêgu  Windy do dolnego sprzêgu

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

Platforma aluminiowa klinowa. Poprzeczne profile zespawane laserowo. Du¿a
powierzchnia pod reklamê.Poprzeczne ryflowanie platformy zapobiega
zeœlizgiwaniu siê ³adunku.Wytrzyma³e, lakierowane metod¹ KTL g³owice platformy.

                                                         1800 mm                           570 kg
                                                         2000 mm                           585 kg
                                                         2100 mm                           590 kg
                                                         2200 mm                           600 kg
                                                         2300 mm                           610 kg
                                                         2400 mm                           620 kg

DL 2000TDL 2000TDL 2000TDL 2000TDL 2000T

UdŸwig  2000 kg w odlegUdŸwig  2000 kg w odlegUdŸwig  2000 kg w odlegUdŸwig  2000 kg w odlegUdŸwig  2000 kg w odleg³³³³³oœci 1000 mm  od koñca zabudowy.oœci 1000 mm  od koñca zabudowy.oœci 1000 mm  od koñca zabudowy.oœci 1000 mm  od koñca zabudowy.oœci 1000 mm  od koñca zabudowy.
Specjalna wersja do podwozi samochodów ciê¿arowych z kombinacj¹  dolnego i
normalnego  sprzêgu. Hydraulicznie opuszczany zderzak przeciwnajazdowy sterowany
jest przez prze³¹cznik  wymuszaj¹cy jego bezpieczn¹ pozycjê.

Winda wystaje jedynie o 120 mm poni¿ej dolnej krawêdzi ramy pojazdu. Nie s¹
konieczne wykroje w ramie pojazdu.  Zapewniona jest pe³na swoboda ruchu
dyszla.

Wysokoœæ platformyWysokoœæ platformyWysokoœæ platformyWysokoœæ platformyWysokoœæ platformy

Platforma Platforma Platforma Platforma Platforma TTTTTyp Nyp Nyp Nyp Nyp N
Aluminiowa platforma, p³askie wykonanie, profile o gruboœci  MasaMasaMasaMasaMasa
40 mm, z dwoma przykrêcanymi od do³u wzmocnieniami,
rowkowana od spodu powierzchnia wierzcho³ka platformy.

                                                       1800 mm                             620 kg
                                                       2000 mm                             635 kg
                                                       2100 mm                             640 kg
                                                       2200 mm                             650 kg
                                                       2300 mm                             655 kg
                                                       2400 mm                             660 kg

PlatformaTPlatformaTPlatformaTPlatformaTPlatformaTyp Pyp Pyp Pyp Pyp P
Aluminiowa platforma, p³askie wykonanie, profile o gruboœci 40 mm.
Przeznaczona do bardzo forsownych zastosowañ.

                                                         1805 mm                            595 kg
                                                         2005 mm                            605 kg
                                                         2105 mm                            620 kg
                                                         2205 mm                            625 kg
                                                         2305 mm                            630 kg
                                                         2405 mm                            635 kg
                                                         2505 mm                            640 kg
                                                         2605 mm                            645 kg
                                                         2705 mm                            650 kg
                                                         2805 mm                            655 kg


