
godt Arbejdsmiljø >> stærk rYg >> glAde medArbejdere >> 
Færre mAteriel skAder  >> HUrtigere moNtAge...
Winlet 350 tH - en revolutionerende ny måde at installere vinduer på. med brugen af Winlet 350 tH vinduesrobotten, kan du hurtigt forbedre sikker-
heden på arbejdspladsen. Vindues elementer på op til 350 kg kan løftes, transporteres og installeres nemt, uden at belaste ryggen. resultatet vil vise 
sig på din bundlinje, fordi dine medarbejdere vil være i stand til at arbejde mere effektivt, undgå rygskader og sygedage, hvilket vil resultere i hur-
tigere installationer uden skader på glasset. endelig - en vinduesrobot, der forbedrer effektiviteten og opfylder de stigende krav fra Arbejdstilsynet.

WWW.WiNlet.dk

Pat. Pending

Fleksibel og HUrtig
Winlet 350 tH anvendes til  montage af vinduer i etagebyggeri, hvor højden betyder at  
standard Winlet ikke kan benyttes eller hvor de øvrige byggepladsforhold gør frem-
kommeligheden svær. Winlet 350 tH fås som standard med gaffellommer som pas-
ser på alle maskiner, og med kvikskifte til teleskoplæsser. derudover har den et 
selvstændigt hydrauliksystem som gør den uafhængig af byggemaskinen.



1.140 mm

1.850 mm

840 mm

1.320 mm

GMV A/S (South)
InduStrIPArken 1
dk - 7182 BredSten

GMV A/S (north)
InduStrIVej 10
dk - 7620 LeMVIG

teL +45 7573 8247
CVr dk 21801283

www.GMVAS.dk
www.wInLet.dk

www.erGoMoVer.dk
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Forhandler:

sPeciFikAtioNer
UdVeNdig læNgde
UdVeNdig bredde
mAx. løFtekAPAcitet
mAx. lAst Ved mAx. UdskUd
mAx. lAst På sideN
egeNVægt
miN. UdskUd
(fra kofanger til sugekop)

mAx. UdskUd
(fra kofanger til sugekop)

mAx. løFteHøjde
(fra gafler til center løfteåg)

sideskiFt
HYdrAUlisk FiNHejs - lodret
HYdrAUlisk tilt-FUNktioN
rotAtioN - eNdeløst
sUgekoPPer
bAtterier

1.850 mm
840 mm
350 kg
200 kg
200 kg
400 kg
290 mm

790 mm

2.700 mm

100 mm
500 mm

180 grAder
360 grAder
6 x ø270 mm

2 x 95 AH

UNik brUgerVeNligHedekstrA UdstYr

· LøfteGAffeL – til løft af palleteret gods

· LøftekroG – til løft i strop o.l. 
· LøfteSLInG – til løft af Winlet 350

· AfSPærrInGSVentILer På SuGekoPPer
· LynkoBLInG På SuGekoPPer
· trAVerSer I SPeCIALMåL
· VInkLet front – til vandret løft

· rAdIoStyrInG
· kVIkSkIfte tIL teLeSkoPLæSSer

...og sikkerHed
multifunktions betjeningspanel i operatørvenligt 
design med integrerede trykknapper og signal-
lamper. to-knaps udløsning af vakuum og over-
vågning af maskinens kapacitetsgrænser for 
øget sikkerhed.

lAstdiAgrAm - lodrette sUgekoPPer lAstdiAgrAm - VANdrette sUgekoPPer

winlet 350 th har hele 350 kg løftekapacitet og har 
2-kreds vakuumsystem som giver stor sikkerhed. den 
imponerende 500 mm teleskopfunktion giver samti-
dig mulighed for montage af elementer på steder hvor  
andre maskiner må give op.

mAksimAl kAPAcitet og sikkerHed


