
Elektryczny podnośnik do montażu paneli
DW340      

DW520

do 3,4 lub 5,2 m

Ten podnośnik do montażu paneli może być szybko i łatwo transportowany 

przez jedną osobę i umożliwia montaż paneli nad głową bez drugiej osoby.

Dzięki elektrycznemu napędowi i dużym kółkom (D = 125 mm) na nóżkach

statywu, można bez problemu go regulować.

Panele o szerokości do 1,2 m. Można podnosić 90 kg dla DW 340 i 68 kg dla DW 

520.

Wciągarka linowa (230 V) jest obsługiwana przez długi kabel sterujący. W ten 

sposób sterowanie nie odbywa się poniżej obciążenia.

Wszystkie części są wykonane z wysokiej jakości aluminium. Oznacza to, że 

urządzenie ma niewielką wagę (DW 340 26 kg, DW 520 40 kg) i może być łatwo 

przenoszone przez jedną osobę po złożeniu.

- Maszt aluminiowy

- Urządzenie można skonfigurować w kilka sekund bez użycia narzędzi.

- Nogi można regulować, nawet jeśli podłoga lub schody są nierówne

- Zdalne sterowanie elektryczne z zmienna prędkość .

- Przycisk zatrzymania awaryjnego. Po naciśnięciu przycisku podnoszenie i opuszczanie jest

  natychmiast przerywane.

- Obsługa ręczna możliwa w przypadku awarii zasilania za pomocą dźwigni ręcznej.

- Automatyczne Sprzęgło.

- Łatwe wypoziomowanie masztu dzięki wbudowanej poziomicy.

- Ze względu na konstrukcję urządzenie może pracować bezpośrednio przy  (Upter - Design)

- Ze względu na konstrukcję i niewielką wagę urządzenie bez problemu może przenosić jedna 

osoba

Wew. 340

Wew. 520

DW-340

DW-520

3,4 m

5,10 m

1 mx 1 m

1,50 mx 1,50 m

90 kg

68 kg

26 kg

40 kg

Model Wysokość
podnoszenia Wymiary po rozłożeniu Udźwig Maszt

Waga
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Elektryczny podnośnik do montażu paneli  

Operacja ręczna

w przypadku awarii zasilania

za pomocą ręcznej korby

DW 520, podniesienie do 6 metrów

DW340
DW520
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Elektryczny podnośnik do płyt kartonowo-gipsowych

DW 340

DW 520

Elektryczny podnośnik do płyt kartonowo-gipsowych został zaprojektowany tak,
aby zmniejszyć liczbę pracowników.
Nadaje się do płyt gipsowo-kartonowych i paneli

• Odległość dwóch ramion do 3,58 m do pobierania arkuszy o wymiarach do 4 'x 16'.
• Może pracować w poziomie i w pionie
• Zamontowany na kółkach, kółka z hamulcem ułatwiającym przemieszczanie.
• Konfiguracja bez narzędzi : Nogi można zwolnić lub złożyć w kilka sekund bez użycia narzędzi.
• Teleskopowe nogi wszechstronna i bezstopniowa regulacja, dostępne do użytku na nierównym
   podłożu, np. na schodach
• Zdalne sterowanie elektryczne z przełącznikiem o zmiennej prędkości
• Przycisk zatrzymania awaryjnego, do natychmiastowego zatrzymania podnoszenia / opuszczania w
  przypadku zagrożenia.
• Obsługa ręczna w przypadku awarii zasilania.
• Całkowicie przenośna, lekka konstrukcja ułatwiająca przenoszenie i transport.
• Maszt teleskopowy: zbudowany z obrobionego cieplnie, wytrzymałego aluminium, kompaktowy i niezawodny.

• Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy - aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu

• Napięcie 230 V lub 110 V - 50/60 Hz.

• Nośność kołyski: 70 kg 

• Waga kołyski 12 kg 

• Odległość dwóch ramion z wysięgnikami 3,58 m

Wysokość

podnoszenia

Wymiar

rozłożony

Maszt

udźwig

Kołyska

udźwig

Minimalna

wysokość

Maszt

waga

Kolebka

DW waga

DW 340 3,40 m 1,06 mx

1,06 m

1,43 mx

1,48 m

1,02 m 26 kg            8 kg

DW 520 5,20 m 90 kg 70 kg 1,30 m 38 kg 8 kg

Akcesoria

Osłona silnika
                     

Platforma
750 x 450 mm

1,43 mx
1,48 m

3,40 m 1,06 mx
1,06 m

120 kg 70 kgDW 430

DW
Kołyska
waga
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