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

DL 500/750DL 500/750DL 500/750DL 500/750DL 500/750

Du¿a stabilnoœæ, maksymalny udŸwig, solidna technika z 4 si³ownikami, wyj¹tkowo niska
masa w³asna od 235 kg.
Platformê za³adowcz¹ DL 500/750 zaprojektowano tak, by sprosta³a wszelkim wymaganiom
europejskich profesjonalistów w dziedzinie logistyki. Przeznaczona jest dla lekkich
samochodów dostawczych. Platforma ta charakteryzuje siê nisk¹ mas¹ w³asn¹ -
wytrzyma³¹ konstrukcj¹ i bezawaryjnoœci¹. £¹czy w sobie innowacyjne trendy bazuj¹ce
na zastosowaniu 4 si³owników. Konstrukcja sprawdzona w praktyce, oferowana w
niezwykle atrakcyjnej cenie.

Dziêki temu transport ciê¿kich ³adunków stanie siê bardzo ³atwy:

• DL 500, udŸwig 500 kg, DL 750 udŸwig 750 kg przy œrodku ciê¿koœci
600mm od koñca zabudowy

• Po 2 si³owniki podnoszenia i zamykania z chronionymi os³onami t³oczyskami,
platforma jest otwierana hydraulicznie

• Cichy, ³atwy w konserwacji napêd 12 V 0,8kW lub 24 V 1,2 kW z termowy³¹cznikiem
zamontowanym po lewej lub prawej stronie rury noœnej

• Automatyczne odchylenie platformy w dó³ lub w górê przy kontakcie z pod³o¿em.
• Niewielkie koszty konserwacji i kompetentny serwis

Wersja A Wersja A Wersja A Wersja A Wersja A („w¹ska”)
Mechanizm podnoszenia ocynkowany ogniowo z ma³ym rozstawem ramion podnosz¹cych
- do monta¿u wewn¹trz ramy samochodu. Winda przeznaczona jest do samochodów
dostawczych od 3,5 - 5,2 t, miêdzy innymi do MB Sprinter / VW Crafter do 5t, Iveco Daily
do 5,2 t i przyczep do 3,5 t. Maksymalna szerokoœæ platformy 2200 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                                      235 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. Do
monta¿u na zewn¹trz ramy podwozia samochodu. Winda przeznaczona jest do
samochodów dostawczych 3,5 - 6,6 t, 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. Maksymalna szerokoœæ platformy 2520 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                                         255kg
tylko bez rollstopów                     1805 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


