
godt Arbejdsmiljø >> stærk rYg >> glAde medArbejdere >> 
Færre mAteriel skAder  >> HUrtigere moNtAge...
Winlet 350 - en revolutionerende ny måde at installere vinduer på. med brugen af Winlet 350 vinduesrobotten, kan du hurtigt forbedre sikkerheden 
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 hurtigere 
installationer uden skader på glasset. endelig - en vinduesrobot, der forbedrer effektiviteten og opfylder de stigende krav fra Arbejdstilsynet.

WWW.WiNlet.dk

komPAkt og HUrtig
Winlet 350 kan med en bredde på kun 690 mm anven-
des til transport og montage af vinduer i områder hvor 
andre maskiner må give op. Winlet 350 kan på grund 
af sit kompakte design og unikke kapacitet let og ube-
sværet håndtere elementer på op til 200 kg på siden 
af maskinen, hvilket muliggør transport gennem smalle 
gange og andre steder på byggepladsen, hvor pladsen 
er trang. samtidig betyder anvendelse af et kraftfuldt 
hydrauliksystem og enestående trækaksel, at hastig- 
heden i alle funktioner er uovertruffen.
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sPeciFikAtioNer
UdVeNdig læNgde
UdVeNdig bredde
mAx. løFtekAPAcitet
mAx. lAst Ved mAx. UdskUd
mAx. lAst På sideN
egeNVægt uden kontravægte

egeNVægt med kontravægte

miN. UdskUd
(fra kofanger til sugekop)

mAx. UdskUd
(fra kofanger til sugekop)

mAx. løFteHøjde
(til center løfteåg)

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

1.450 mm
690 mm
350 kg
200 kg
200 kg
390 kg
495 kg
290 mm

790 mm

2.800 mm

100 mm
500 mm
180 grAder
360 grAder
4 x ø270 mm
2 x 95 AH

lAstdiAgrAm - lodrette sUgekoPPer

UNik brUgerVeNligHed

lAstdiAgrAm - VANdrette sUgekoPPer

ekstrA UdstYr

winlet 350 kombinerer enestående løftekapacitet og rækkevidde 
med et unikt og kompakt design. winlet 350 er konstrueret med 
et kraftfuldt hydrauliksystem, som på grund af den unikke styring 
muliggør meget præcis positionering af tunge elementer på op til 
350kg. winlet 350 har samtidig en enestående teleskopfunktion, 
som muliggør montage af f.eks. vinduer ind over havebede og 
andre forhindringer. den kraftige transaksel gør winlet 350 ideel 
til brug både indefra og udefra.

· tVILLInGehjuL – til ujævnt terræn

· StøttehjuL – til ekstra stabilitet

· 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

mAksimAl kAPAcitet og rækkeVidde

...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.
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Forhandler:


