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godt Arbejdsmiljø >> stærk rYg >> glAde medArbejdere >> 
Færre mAteriel skAder  >> HUrtigere moNtAge...
Winlet 1000 – en revolutionerende ny måde at montere vinduer på. med Winlet 1000 vinduesrobot kan arbejdsmiljøet på arbejdspladsen forbedres 
dramatisk. Vindueselementer på op til 1.000 kg løftes, transporteres og monteres let og uden belastning af ryggen. resultatet forbedrer bundlinien 
fordi vi får gladere og mere effektive medarbejdere, færre skader på de håndterede emner samt en langt hurtigere montage. endelig en vinduesrobot 
som både tilgodeser arbejdsmiljø og effektivitet.

WWW.WiNlet.dk

løFter Alle lUFttætte emNer
Winlet 1000 kan let omstilles til at løfte mange andre 
materialer end blot vinduer og glas. i nogle tilfæl-
de kræver dette andre typer sugekopper som let  
monteres på den eksisterende front. dette gør  
Winlet 1000 ideel til at håndtere:
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iNdUstriPArkeN 1 
dk-7182 bredsteN 
tlF: (+45)7573 8247

moeskærVej 2
dk-7620 lemVig
FAx: (+45) 7573 8243
WWW.WiNlet.dk

dealer stamp

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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· tVILLInGehjuL – til ujævnt terræn

· StøttehjuL – til ekstra stabilitet

·  LøfteGAffeL & LøftekroG – til løft af palleteret 
gods eller løft i strop og. lign.

·  GAffeL PLAtforM - for brug af Winlet i teleskoplæsser

· LøfteSLInG – til løft af Winlet 1000

· rAdIoStyrInG

ekstrA UdstYr

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.

sPeciFikAtioNer
UdVeNdig læNgde  2.100 mm
UdVeNdig bredde  890 mm
mAx. løFtekAPAcitet  1.000 kg
mAx. lAst Ved mAx. UdskUd 300 kg
mAx. lAst På sideN  300 kg
egeNVægt uden kontravægte  1.300 kg
egeNVægt med kontravægte  1.850 kg
miN. UdskUd  600 mm
(fra kofanger til sugekop)

mAx. UdskUd  2.500 mm
(fra kofanger til sugekop)

mAx. løFteHøjde  4.100 mm
(til center løfteåg)

HYdrAUlisk sideskiFt   75 mm
HYdrAUlisk FiNHejs - lodret  200 mm
HYdrAUlisk tilt-FUNktioN  180 grAder
HYdrAUlisk rotAtioN  180 grAder
sUgekoPPer  4 x ø410
bAtterier  2 x 150 AH

Forhandler:

winlet 1000 kombinerer enestående løftekapacitet og række-
vidde med et unikt og kompakt design. kun med winlet 1000 
er det muligt at håndtere tunge emner helt op til 1.000 kg. 
Gennem ujævnt terræn og smalle passager. På grund af det 
kompakte design, er steder med begrænset plads - så som  
elevatorer og kontorgange - ikke noget problem for winlet 
1000. Samtidig gør den lave egenvægt på winlet 1000 det  
muligt at håndtere byggematerialer steder hvor tungere bygge-
maskiner må give op på grund af fladetryk.

mAksimAl kAPAcitet – miNimAl PlAds


