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WINLET 350 - Een revolutionaire nieuwe manier voor glasmontage. Met de WINLET 350 glasrobot kunt u de arbeidsomstandigheden op
de werkplek snel en aanzienlijk verbeteren. Glaselementen tot 350 kg worden opgetild, getransporteerd en eenvoudig gemonteerd,
zonder overbelasting van de rug. Het resultaat komt aan de eindstreep, omdat uw personeel meer plezier heeft en doelmatiger
is, schade verminderd wordt en de montage sneller verloopt. Eindelijk - een glasrobot die voldoet aan de eisen van gezondheid &
veiligheid en de efficiëntie verbeterd.
www.winlet.dk

TILT ALLE LUCHTDICHTE
MATERIALEN
De Winlet 350 kan eenvoudig aangepast worden voor een breed assortiment aan materialen door de zuigers te vervangen. Dit maakt
de Winlet 350 ideaal voor het hanteren van:

GRANIET
HOUTEN PLATEN
BETON
TEGELS

GIPSWANDEN
BRANDDEUREN
STALEN PLATEN
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MAXIMUM CAPACITEIT - MINIMUM RUIMTE
De WINLET 350 combineert uitstekende hefcapaciteit en
werkbereik met een uniek en compact ontwerp. Alleen
met de Winlet 350 kun je zware elementen tot 350 kg
hanteren, over een ongelijke ondergrond en krappe
doorgangen brengen. Door het compacte ontwerp zijn
krappe ruimtes zoals liften en balkons geen probleem
voor de Winlet 350. Het lage eigen gewicht van de Winlet 350 maakte het mogelijk deze te gebruiken waar ander zwaar bouwmaterieel niet ingezet kan worden ten
gevolge van de gronddruk.

Uitwendige lengte
Uitwendige breedte
Maximum hefcapaciteit
Max. last op max. vlucht
Totaalgewicht excl. contragewichten
Totaalgewicht incl. contragewichten
Minimale vlucht voorkant bumper

0
300 mm

1450 mm

1270 mm

290 mm

690 mm

1175 mm

UITSTEKENDE
GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

ACCESOIRES

SPECIFICATIES

200kg

1450 mm
690 mm
350 kg
200 KG
390 kg
495 kg
290 mm

tot zuigers

Maximale vlucht voorkant bumper

790 mm

tot zuigers

Maximale hoogte tot midden hefmast 2800 mm
Zijdelingse verschuiving
Verticale fijn-heffunctie	
Kantelfunctie
Rotatie onbegrensd
Zuignappen
Batterijen

100 mm
500 mm
140 graden
360 graden
4 X Ø270 mm
2 x 75 Ah

GMV Kraner A/S
GMV Handling A/S

Extra wielen - voor een lagere gronddruk.
Zij-steunen - voor extra stabiliteit.
Tilvork of hijshaak - voor het heffen van
pallets of werken met hijsbanden.
Vorken adapter - om de Winlet op te tillen
met een verreiker of heftruck.
Hijsbanden - om de Winlet op te hijsen aan
een kraanhaak.
Industriparken 1
DK-7182 Bredsten
Tlf: (+45)7573 8247

Moeskærvej 2
DK-7620 Lemvig
Fax: (+45) 7573 8243
www.winlet.dk

Multifunctioneel bedieningspaneel in
gebruiksvriendelijk ontwerp met geïntegreerde drukknoppen, indicatielampjes
en dubbele bediening vacuüm voor extra
veiligheid zijn standaard op de Winlet 350.

WWW.MONTAGELIFTEN.NL
Glaslaan 36 te Nieuw Buinen

T. 0599 - 648999

Dealer
stamp
Handelaarsstempel
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1948 RB Beverwijk
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www.montarent.nl

