
DFL 1000
4-Zylinder Hubwerk - 280 kg leicht
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DFL 10004 - siłowniki, waga tylko 280 kg



Es gibt viele Einsatzbedingungen, bei denen 
der Anwender Ladung mit Eigengewichten bis 
1000 kg und/oder großem Volumen transpor-
tieren muss. Ein geringer Einstandspreis der 
Ladebordwand und eine maximale Nutzlast 
des LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von 7,49 t ist  die Anforderung des Anwenders.

Der neue DAUTEL FLEETLIFTER DFL 1000 
ist die optimale Lösung für diese Marktanfor-
derung. Sein innovatives, robustes 4-Zylinder 
Hubwerk bietet bei einer Tragkraft von 1000 kg 
bei einem Lastmittelpunkt von 600 mm genü-
gend Power für die vorgenannten Einsatzbedin-
gungen. Die großflächige Aluminium-Plattform 
in einer Höhe von 1800 mm mit einer geringen 
Auffahrtschräge macht das Laden für den 
Anwender leicht. Rollbehälter werden durch 
Abrollsicherungen zuverlässig auf der Plattform 
gesichert. Das Hubwerk ist KTL-lackiert ähnlich 
RAL 9005 schwarz. Mit einem Eigengewicht  
von nur ca. 280 kg ist eine maximale Nutzlast 
des LKW gewährleistet. 

Mit diesem Einsteigermodell bieten wir eine 
nutzlastoptimierte Alternative für kostenbe-
wusste Kunden, die Wert auf Qualität legen 
und mit einem etwas geringeren Lastmoment 
auskommen.

Herausragende Produktmerkmale:
• Tragkraft 1000 kg bei Lastmittelpunkt 

600 mm, 600 kg bei Lastmittelpunkt 1000 mm 
ab Plattformanfang, in der Mitte der Plattform

• Plattform wird hydraulisch geöffnet
• Hydraulikzylinder mit Kolbenstangenschutz
• Automatisches Abneigen der Plattform am 

Boden über mechanisches Gelenk
• Aufhängeschilde mit Distanzprofil, einfache 

Montage
• Servicefreundliches Antriebsaggregat, 1200 W, 

24 V, in Fahrtrichtung rechts am Aufhänge-
schild montiert

• Wartungsarme Lager
• Bewährte  2-Punkt Fußsteuerung, unter Last 

überfahrbar 
• Bewährte Außenbedienung in Kunststoffkas-

ten mit Deckel, wasserdichte, funktionssiche-
re Kippschalter

• Einteiliger Unterfahrschutz, schwenkt beim 
„Senken“ nach unten

• Aluminium-Plattform, plane Ausführung, 
rutschhemmende Querriffelung, Höhe 
1800 mm, Breite 2520 mm

• 2 Abrollsicherungen Breite 800 mm, für Roll-
behälter mit Raddurchmesser max. 120 mm, 
Lage ca. 350 mm vor der Spitze

• LKW-Rahmenbreite 848 - 864 mm, vorzugs-
weise mit Gesamtgewicht 7,49 t, Ladehöhe 
max.  ca. 1100 mm
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DAUTEL FLEETLIFTER DFL 1000

handlowiec
Pisanie tekstu
Często  użytkownik  musi  transportować  towaro  ciężarze  do  1000 kg i dużej objętości. Klientwymaga  wówczas,  by cena  nabycia windy sa-mochodowej  była jak  najniższa,  a  ładownośćsamochodu  ciężarowego o  dopuszczalnej ma-sie całkowitej 7,49 t jak najwyższa.Optymalnym  rozwiązaniem  w  takim  wypadkujest    nowa    winda   samochodowa   DAUTEL FLEETLIFTER DFL 1000.  Jej  nowatorski,  wy-trzymały, 4-siłownikowy mechanizm  podnoszą-cy zapewnia  uzyskanie  udźwigu 1000 kg  przyśrodku ciężkości ładunku oddalonym od  końcazabudowy o 600 mm.  Dzięki  aluminiowej  plat-formie    o   dużej   powierzchni   i     wysokości 1800 mm  oraz  niewielkiemu   pochyleniu  przy podłożu załadunek jest bardzo wygodny. Wózkina kółkach zabezpieczone są na platformie przyużyciu roll-stopów. Mechanizm podnoszący jestlakierowany  metodą  KTL  w  kolorze  czarnym podobnym do RAL 9005.  Samochód ciężarowy zachowuje maksymalną ładowność ze względu na  niski  ciężar własny windy, wynoszący  jedy-nie 280 kg. Ten model windy stanowi zoptymalizowaną podwzględem  ładowności  samochodu alternatywędla  klientów,  dla  których  priorytetem są niskie koszty  oraz  wysoka  jakość  windy, a z drugiej strony  nieco  mniejszy moment  obciążenia nie stanowi problemu. 
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Doskonałe cechy produktu:- udźwig 1000 kg przy odległości środka ciężkości  ładunku   centralnie   ułożonego   na    platformie  od    końca    zabudowy    wynoszącej    600 mm- otwierana hydraulicznie platforma- siłowniki     hydrauliczne   z   osłonami   tłoczysk- automatyczne    odchylanie      platformy     przy  podłożu przy pomocy mechanicznego przegubu- płetwy   montażowe   z   profilem   dystansowym  ułatwiającym montaż- łatwy  w  serwisowaniu  agregat o mocy 1200 W  i napięciu 24V,  zamontowany  po prawej stronie  na płetwie montażowej- bezobsługowe łożyska- sprawdzone     2-punktowe   sterowanie   nożne  przejezdne pod obciążeniem- sprawdzony sterownik zewnętrzny w plastikowej  skrzynce z pokrywą, odporne  na  wilgoć, pewne  w działaniu joysticki.- jednoczęściowy    zderzak     przeciwnajazdowy,  odchylający się w dół podczas opuszczania- aluminiowa    płaska    platforma z poprzecznym  ryflowaniem  chroniącym  przed  ześlizgiwaniem  się   ładunku,   wysokość  1800 mm,   szerokość  2520 mm- 2 roll-stopy o szerokości 800 mm do wózków na  kółkach o maksymalnej średnicy kółek wynoszą-  cej 120 mm. Roll-stopy znajdują się w odległości  350 mm od wierzchołka platformy- szerokość  ramy  samochodu  ciężarowego 848-  864 mm,  samochód  o   zalecanej  DMC  7,49 t,   maksymalna wysokość ładowania ok. 1100 mm
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               Zmiany techniczne zastrzeżone, ilustracje nie są wiążące. Wydanie 11/2011 
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