
godt Arbejdsmiljø >> stærk rYg >> glAde medArbejdere >> 
Færre mAteriel skAder  >> HUrtigere moNtAge...
Winlet 600 - en revolutionerende ny måde at installere vinduer på. med brugen af Winlet 600 vinduesrobotten, kan du hurtigt forbedre sikkerheden på 
arbejdspladsen. Vindueselementer på op til 600 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 hurtigere instal-
lationer uden skader på glasset. endelig - en vinduesrobot, der forbedrer effektiviteten og opfylder de stigende krav fra Arbejdstilsynet.
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løFter Alle Utætte emNer
Winlet 600 kan let omstilles til at løfte mange 
andre materialer end blot vinduer og glas. i 
nogle tilfælde kræver dette andre typer suge-
kopper som let monteres på den eksisterende 
front. dette gør Winlet 600 ideel til at hånd-
tere:
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lAstdiAgrAm – lodrette sUgekoPPer lAstdiAgrAm – VANdrette sUgekoPPer

UNik brUgerVeNligHed  
og sikkerHed

winlet 600 kombinerer overlegen løftekapacitet og ræk-
kevidde med et unikt og kompakt design. winlet 600 kan 
på grund af sit kompakte design og unikke kapacitet let og 
ubesværet håndtere elementer på op til 300 kg på siden af 
maskinen, hvilket muliggør transport gennem smalle gange 
og andre steder på byggepladsen, hvor pladsen er trang. den 
lave vægt gør det muligt at bruge winlet 600, hvor tungere 
entreprenørmaskiner ikke kan bruges på grund af fladetryk.

mAXimAl kAPAcitet - miNimAl PlAds

·  LynkoBLInG - på sugekopper

· tVILLInGehjuL – til ujævnt terræn

· StøttehjuL – til extra stabilitet

·  LøfteGAffeL & LøftekroG – til løft af palleteret 

gods eller løft i strop el. lign.

·  GAffeL PLAtforM – for brug af Winlet i teleskoplæsser 
·  LøfteSLInG – til løft af Winlet

tilbeHør

multifunktions betjeningspanel i operatørvenligt 
design med integrerede trykknapper og signal-
lamper. to-knaps udløsning af vakuum og fuld 
overvågning af maskinens kapacitetsgrænser 
for øget sikkerhed.
Hvis punktbelastningen bliver for lav, vil system-
et automatisk afbryde de hydrauliske funktioner 
og kun tillade de hydrauliske cylindre at bringe 
belastningen tættere på maskinen.

Forhandler:

UdVeNdig læNgde  1.580 mm
UdVeNdig bredde  875 mm
mAX. løFtekAPAcitet  600 kg
mAX. lAst Ved mAX. UdskUd  300 kg
mAX. lAst På sideN 300 kg
egeNVægt uden kontravægte  865 kg
egeNVægt med kontravægte  1.060 kg
miN. UdskUd - vandret arm 600 mm
(fra kofanger til sugekop)

mAX. UdskUd - vandret arm 1.300 mm 
(fra kofanger til sugekop)

mAX. løFteHøjde  3.300 mm
(til center løfteåg)

sideskiFt  90 mm
HYdrAUlisk FiNHejs - lodret  190 mm
HYdrAUlisk tilt-FUNktioN  180 grAder
rotAtioN - eNdeløst  360 grAder
sUgekoPPer  4 X ø385 mm
bAtterier  2 X 95 AH

sPeciFikAtioNer


