Pracovní plo‰iny Narrow

model DL25N/DL28N

Odnímateln˘ ko‰
Otevﬁením uzávûru se
závlaãkou lze rychle a bez
problémÛ sejmout pracovní ko‰. Tak lze je‰tû dále
zlep‰it manévrovací
schopnosti v úzkém
prostoru.
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Vyvinut speciálnû pro oblast
interiéru
Pracovní plo‰iny Narrow byly pÛvodnû vyvíjeny pro pouÏití ve
velk˘ch interiérov˘ch prostorách a na leti‰tích v USA, lze je
v‰ak pﬁirozenû pouÏívat také v exteriéru.
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Malá hmotnost a velké opûrné desky umoÏÀují pouÏití také
na drahé a na zatíÏení citlivé podlaze.
V dÛsledku pouÏití dvou o 360° otoãn˘ch ﬁízen˘ch náprav
jsou manévrovací schopnosti skoro neomezeny.
Maximální pracovní v˘‰ka ãiní 28 metrÛ. Automatické omezení zatûÏovacího momentu zaji‰Èuje optimální stranov˘ dosah
v závislosti na zatíÏení v ko‰i.

1. Hydraulické podpûry
pro rychlou a bezpeãnou
instalaci i na ‰ikmém
podloÏí.

3. Pracovní plo‰inu lze bez
problémÛ omezit z hlediska ‰íﬁky a s demontovateln˘m pracovním ko‰em lze
projet prakticky skoro
2. Proporcionální ovládání. v‰ude. Napﬁíklad i pﬁes
Nekomplikované ovládání úzké dveﬁní otvory.
v‰ech funkcí z ovládacího
pultu v pracovním ko‰i.

V‰echny pracovní plo‰iny DENKA LIFT podléhají nejpﬁísnûj‰ím
bezpeãnostním normám. Ve‰keré elektrické a hydraulické systémy jsou vybaveny dvojitou bezpeãnostní funkcí. Válce jsou
vybaveny ventily pro pﬁípad roztrÏení hadic a v‰echny funkce
pohybÛ jsou ji‰tûny pﬁetlakov˘mi ventily.
Teleskopick˘ v˘loÏník je vyroben ze speciálnû extrudovaného,
beze‰vého (bez svarÛ) taÏeného hliníkového profilu, kter˘
zaji‰Èuje dobrou stabilitu a malou hmotnost.
Vlastnosti v˘loÏníku v kombinaci se systémem plynulého
ovládání vytváﬁejí pro uÏivatele v ko‰i bezpeãné a funkãní
pracovi‰tû.
Typick˘mi oblastmi pouÏití jsou údrÏbáﬁské práce v interiéru.
Napﬁ. v nákupních centrech, kostelích, leti‰tích, átriích atd.

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 DL25N/DL28N
Technické údaje
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Standardní model

DL25N

Standardní model
Pracovní rozsah pﬁi
zatíÏení ko‰e 200 kg

pﬁi zatíÏení
ko‰e 80
kg

*)DL28N
**)1/2

Max. pracovní v˘‰ka A

25,0 m

Pracovní v˘‰ka B

23,1 m

25,0/28,0 m*
23,1/ - m

Pracovní v˘‰ka C

21,8 m

22,0/24,4 m

Max. stranov˘ dosah D

10,6 m

10,8/12,0 m

Stranov˘ dosah E

8,9 m

8,1/ - m

Max. zatíÏení ko‰e

200 kg

200/120 kg

nekon. 360°

nekon. 360°

Rozsah otoãe
Transportní rozmûry
Délka

7090 mm

7310mm

V˘‰ka H

1970 mm

1970 mm

Max. ‰íﬁka B

1350 mm

1350 mm

Max. ‰íﬁka C

880 mm

880 mm

Celková hmotnost standard 2610 kg

2635 kg

Teleskopick˘ v˘loÏník

E

D

Alu 5stupÀov˘ Alu 6stupÀov˘

**) 1: se zasunut˘m teleskopick˘m v˘loÏníkem: 25 m pracovní v˘‰ka
200 kg/2 osoby
2: s vysunut˘m teleskopick˘m v˘loÏníkem: 28 m pracovní v˘‰ka
120 kg/1 osoba
(pouze pro pouÏití v interiéru 120 kg)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ:

• Odnímateln˘ hliníkov˘ ko‰ 1200 mm
• Otoãn˘ odnímateln˘ hliníkov˘ ko‰ 1200 mm
(pouze DL25N)
• Akumulátorov˘ pohon
• Proporcionální ovládání
• Hydraulické podpûry
• Hydraulick˘ pojezd
• Chrániã 30 mA
• Poãítadlo provozních hodin
• Klíãek pro nabíjení
• Zásuvka 230 V v ko‰i

• V˘konov˘ transformátor 230 V*
• Îluté otoãné varovné svûtlo
• 2stupÀov˘ systém omezení v˘‰ky
• Speciální barevné provedení
• Îluté varovné svûtlo na podpûrách
• Bio-hydraulick˘ olej
• Natáãení pracovního ko‰e ze zemû

ROTHLEHNER
Arbeitsbühnen GmbH

Mühlenweg 1, D-84323 Massing
Telefon/fax: +49 (0) 872 496 010/2
Internet: www.rothlehner.de
E-Mail: info@rothlehner.de

*Zv˘‰ení hmotnosti

ROTHLEHNER
pracovní plo‰iny s.r.o.

Denka·Lift DE290402
Údaje jsou nezávazné.
Zmûny vyhrazeny.
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