Pracovní plo‰iny Narrow

model DL19N/DL22N

Po demontáÏi ãepu se
závlaãkou lze pracovní ko‰
rychle a jednodu‰e
sejmout a tak jsou zaruãeny ideální vlastnosti pro
pojezd i na velmi úzkém
prostoru.
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DENKA LIFT ﬁady Narrow - kompaktní
pracovní plo‰iny pro práci uvnitﬁ i venku.
¤ada pracovních plo‰in Narrow DL byla speciálnû vyvinuta pro
pronajímatele pracovních plo‰in, velké prÛmyslové podniky,
nákupní centra, leti‰tû atd.
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Kompaktní rozmûry pracovní plo‰iny s ‰íﬁkou pouze 890 mm a s
odnímateln˘m pracovním ko‰em umoÏÀují jejich pouÏití také
tam, kde to jiné pracovní plo‰iny jiÏ musejí vzdát.
Díky vestavûnému pohonu pojezdu dokáÏe pracovní plo‰inu
bezproblémovû transportovat z jednoho pracovi‰tû na druhé
pouze jedna osoba bez jak˘chkoliv pomocn˘ch prostﬁedkÛ.

1-2. Funkãnost konstrukce

4. V‰echny pracovní plo‰iny

skﬁínû akumulátorÛ, hydraulick˘ch a elektrick˘ch ovládacích jednotek usnadÀuje
a racionalizuje práce spojené
se servisem a údrÏbou.

DENKA Lift jsou vybaveny
funkcí sledování podpûr. Tím
je zaji‰tûno, aby byla pracovní plo‰ina funkãní pouze
tehdy, kdyÏ na kaÏdou podpûru pÛsobí urãit˘ tlak.

3. Sériovû dodávané proporcionální ovládání zaji‰Èuje umoÏnûní velmi klidn˘ch a bezpeãn˘ch pohybÛ stroje i za velmi
extrémních pracovních podmínek.

Standardnû se pracovní plo‰ina dodává s pohonem tﬁí kol. To
znamená, Ïe transport lze bez problémÛ realizovat i za obtíÏn˘ch
podmínek, jako napﬁ. velké stoupání, nebo mûkké podloÏí. Pﬁi
pouÏití na staveni‰ti tedy nevznikají Ïádné dal‰í potíÏe.
Maximální pracovní v˘‰ka ãiní 19 a 22 metrÛ. Vestavûné automatické omezení zatûÏovacího momentu zaji‰Èuje optimální
stranov˘ dosah v závislosti na zatíÏení v ko‰i.
DL19/22 N je flexibilní ﬁadou pracovních plo‰in, které se standardnû dodávají s akumulátorov˘m pohonem. Jako zvlá‰tní
provedení se pracovní plo‰iny dodávají se vznûtov˘m motorem
s alternátorem nebo bez alternátoru.
V‰echny pracovní plo‰iny DENKA LIFT splÀují nejpﬁísnûj‰í
bezpeãnostní normy. Elektrické a hydraulické systémy jsou
vÏdy dvojnásobnû ji‰tûny. Válce jsou vybaveny pojistn˘mi ventily pro pﬁípad roztrÏení hadic a v‰echny funkce pohybÛ jsou
ji‰tûny pﬁetlakov˘mi ventily.

Sekãní ovládání
Jako speciální varianta se tento typ pracovní plo‰iny dodává také se sekãním ovládáním, tzn. s variabilním uspoﬁádáním podpûr. U kaÏdé podpûry lze volit mezi
dvûma délkami podpûr pﬁi ustavení. Pokud potﬁebujeme jednu nebo více zkrácen˘ch podpûr, tak se automaticky sniÏuje stranov˘ dosah. Maximální pracovní
v˘‰ka v‰ak zÛstává zachována. Tato moÏnost zmûny plochy podpûr umoÏÀuje instalaci pracovní plo‰iny v extrémnû úzk˘ch prostorách.

Zmûny konstrukce a vybavení vyhrazeny.
Údaje v tomto prospektu je nutné brát jako pﬁibliÏné.
Obrázky mohou také obsahovat zvlá‰tní vybavení,
které nepatﬁí do sériového rozsahu dodávky.
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Model DL19N/DL22N
Technické údaje
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Plocha podpûr
Max. pracovní v˘‰ka

4,1 m

A

2,9 m*

B

* Sekãní ovládání

4,1 m
C

Pracovní rozsah pﬁi
zatíÏení ko‰e 200 kg

pﬁi zatíÏení
ko‰e 80 kg
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Standardní model
Technické údaje
Max. pracovní v˘‰ka A
Pracovní v˘‰ka B
Pracovní v˘‰ka C
Max. stranov˘ dosah D
Stranov˘ dosah E
Max. zatíÏení ko‰e
Rozsah otoãe
Transportní rozmûry
Délka L1
Délka L2
V˘‰ka H1
V˘‰ka H2
·íﬁka B1
·íﬁka B2
Celková hmotnost stand.
Jízdní vlastnosti
Rychlost /vysoká
Rychlost / nízká
Max. stoupavost
Vnitﬁní polomûr otáãení

DL19N

DL22N

18,8 m
15,8 m
13,6 m
10,9 m
8,4 m
200 kg
nekon. 360°

21,90 m
19,5 m
17,5 m
11,8 m
8,3 m
200 kg
nekon. 360°

7000 mm
5580 mm
1995 mm
2140 mm
1195 mm
890 mm
2075 kg

7900 mm
6525 mm
1995 mm
2140 mm
1195 mm
890 mm
2300 kg

1,00 m/s
0,35 m/s
12° / 21%
2,6 m

1,00 m/s
0,35 m/s
12° / 21%
2,6 m

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ:

• Otoãn˘ odnímateln˘ hliníkov˘ ko‰ 1200 mm
• Akumulátorov˘ pohon
• Proporcionální ovládání
• Hydraulické podpûry
• Hydraulick˘ pojezd
• Chrániã 30 mA
• Poãítadlo provozních hodin
• Klíãek pro nabíjení
• Zásuvka 230 V v ko‰i

• Jednostranné variabilní podpûry (sekãní ovládání)
• V˘konov˘ transformátor 230 V*
• Pﬁípojka v ko‰i pro vzduch nebo vodu*
• Îluté otoãné varovné svûtlo
• 2stupÀov˘ systém omezení v˘‰ky
• Vznûtov˘ motor 5,0 kW s generátorem 230V / 2,2 kW*
• Speciální barevné provedení
• Îluté varovné svûlo na podpûrách
• Vysoce v˘konné akumulátory TROJAN*
• Bio-hydraulick˘ olej
• Natáãení pracovního ko‰e ze zemû
*Zv˘‰ení hmotnosti

Denka·Lift DE290402
Údaje jsou nezávazné.
Zmûny vyhrazeny.
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