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DAUTEL SLIDER DS-48VA
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odległości środkaLastciężkości ładunku
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oHydraulikzylinder,
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Dauereinsatz professioneller Anwender.
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sterownik
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Die ergonomisch
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Außenbedienung
wliegt
obudowie
z tworzywa sztucznego
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które
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wanie
radiowe
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bieten wir Ihnen auch eine Funkfernbedienung für
Heben/Senken an.
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1.000 mm
Neu: 1.000
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wniki
podnoszące
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z
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na
Steifigkeit bei gleicher Traglast. Die Hub- und
twardo tłoczyskami chronione są przy pomocy osłon.
Neigezylinder
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hartverchromten
KolbenPlatforma automatycznie odchyla się hydraulicznie
stangen
sind durch Schutzrohre geschützt.
w dół przy podłożu.
Automatisches hydraulisches Abneigen der
Plattform am Boden.

Bezpieczne
sterowanie
die Sicherheitssteuerung
Wysokiej
jakości
komponenty garantieren
gwarantują maksymalną
Hochwertige
Komponenten
maximale
bezawaryjność.
Nawet
jeśli wenn
zdarzy die
się kiedyś
awaria
Ausfallsicherheit.
Selbst
Fußsteuerung
sterowania
nożnego,
to zekann
względu
na oddzielne
obwoeinmal ausfallen
sollte,
aufgrund
getrennter
dy prądowe można dalej korzystać z windy używając
Stromkreise mit der Außenbedienung weitersterownika zewnętrznego. Kompletna instalacja elektrygearbeitet
werden.
Diewilgocią
komplette
ist
czna
jest chroniona
przed
(IP54)Elektrik
i umieszczona
feuchtigkeitsgeschützt
undby wartungsfreundlich
w
agregacie napędowym, tak
ułatwić konserwację.
im Antriebsaggregat
untergebracht,
entspricht
Zintegrowany
moduł logiczny
i obsługa awaryjna
znajdują
się
na centralnej
płytce przyłączeniowej.
IP przy
54. tym
Integrierte
Schaltlogik
und manuelle

Notbedienung wurden dabei in einer zentralen
Anschlussplatine verknüpft.
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sicher
handhaben
Do
platformy
o wysokości
do 2220 mm
Bisdyspozycji
2220 mmsą
große
Plattformen
mit Stahl-Festteil
ze
częścią stalową
i spawanymi aluminiowymi
undstałą
geschweißten
Aluminium-Faltteilen
stehen
częściami składanymi. Duża liczba przegubów - 5-6
zur Verfügung. Die große Anzahl der Faltgelenke
w przypadku platformy 3 częściowej oraz 7 w przypad5–6
bei der2 częściowej
3-teiligen -und
7 bei der
2-teiligen
ku
platformy
gwarantują
wysoką
stabilPlattform
– garantieren
hohe
Stabilität.
Optional
ność.
Opcjonalnie
aluminiowe
części
platformy
mogą
können
die Aluminium-Plattformteile eloxiert
być
eloksalowane.

werden.

Servicefreundliches
Antriebsaggregat
und Steuerung
Wygodny
w obsłudze
agregat napędowy
i sterowanie

Ekstremalnie
wygodny serwis:
Extrem servicefreundlich:
napęd,
sterowanie,
łożyska
Antrieb,
Steuerung,
Lager
Cichobieżny
agregat napędowy
(24V, 2kW) z(24
termoDas geräuscharme
Antriebsaggregat
Volt,
wyłącznikiem
mocowany jest po prawejist
stronie
do
2-KW) mit Thermoschutzschalter
spritzwasrury
nośnej i mainochronę
przeciwbryzgową.
sergeschützt
Fahrtrichtung
rechts amOpcjonaTragrohr
lnie oferujemy supercichy silnik 3-kW o większej mocy,
platziert.
Optional
ist
ein
superleiser,
kraftvoller
który umożliwi wykonanie większej ilości cyklów łado3-KW-Motor
derz poliuretanu
mehr Ladezyklen
wania.
Przewodylieferbar,
hydrauliczne
są odporermöglicht.
sind
ne
na działanieDie
ozonuPU-Hydraulikschläuche
i z tego względu szczególnie
trwałe.
ozonbeständig und daher besonders langlebig.
Niezawodność
kontra
innowacyjność?
Zuverlässigkeit
versus
Innovation?
Der neue DAUTEL SLIDER DS-48VA/VB
Winda
łączy
w sobie
oba te pojęcia dzięki:
vereint
beides:
sprawdzonych
części zeSerienteile
standar� zastosowaniu
durch die Kombination
bewährter
dowej
serii wind DLBDLB-47
-47
der Standardreihe
nowych, inowacyjnych
� zastosowaniu
mit komplett kompletnie
neu konstruierten,
innovativen
podzespołów,
które
skonstruowano
na bazie doBauteilen unter
Auswertung
des Erfahrungsświadczeń
podobnymi sprawdzonymi
w praktypotenzialszvergleichbarer
praxisbewährter
ce modelami wind

Modelle

Hydraulik-Zylinder
mit massivem
Anfahrschutz
Integral-Hydraulikleitung
Siłownik
hydrauliczny
z solidnym
zderzakiemmitprzeciwnajazdowym
z przewodem hydraulicznym Integral

Wygodna,
obsługa
Leichtes, łatwa
einfaches
Handling
Trwałe
sprężyny
skrętne wspomagają
ręczne rozkładanie
Langlebige
Torsionsfedern
unterstützen
das
i składanie wierzchołka platformy w przypadku platform
manuelle Aus- und Einfalten der Plattformspitze
1950 mm dwu- i trzyczęściowych. Składanie pakietu platbei jeder
2-teiligen
sowie3-częściowych
der 3-teiligenwspomagane
Plattform jest
formy
w wypadku
platform
mit 1950
Die Faltung
Plattformpaketes
przez
mocnymm.
telekskop
gazowy.des
Jeszcze
bardziej komfortowird
3-teiligen
Plattformen
durch eine
kräfti-z przewy
jestbei
opcjonalny
system
hydraulicznego
składania
wodem
hydraulicznym
- Integral.
Teleskop gazowy
lub siłoge Gasfeder
unterstützt.
Noch komfortabler
ist die
wnik
składający
chronione sąFaltung
przed uszkodzeniami
dzięki
optionale
hydraulische
mit Integralzastosowaniu
solidnego
zderzaka przeciwnajazdowego
Hydraulikleitung.
Gasfederstab
oder Faltzylinder
i rury ochronnej. Boczny profil opasujący platformy wyposasind durch einen massiven Anfahrschutz und
żony jest w oprawę wierzchołka ze stali nierdzewnej.

einem Schutzrohr vor Beschädigungen geschützt.
Das seitliche Fixorand-Einfaßprofil ist mit einer
V2A Spitzeneinfassung ausgerüstet.

Wartungsfreie Verschiebeeinheit
und Lager wysuwu windy oraz łożyska
Niewymagający
konserwacji mechanizm

Pewny
wysuw
wsuweinfahren
windy :bezohne
skręcenia:
Kraftvoll
aus-i und
Verkanten:
Najlepsza
współbieżność i najwyższa stateczność
Beste Gleichlaufeigenschaften
und höchste
dzięki
siłownikowi hydraulicznemu
podwójnego
dziaStandfestigkeit
durch zweifach
wirkenden
łania w połączeniu z ciężkimi prowadnicami aluminioHydraulikzylinder im Zusammenspiel mit schwewymi i niewymagającymi konserwacji łożyskami kulren Aluminium-Führungsprofilen
und wartungskowymi
i ślizgowymi.

freien Roll- und Gleit-Lagern.

Abrollsicherung
Typ F1
Roll-stop
typu F1

Zabezpieczenie przed staczaniem do pojemników
na
kółkachHalt für Rollbehälter
Sicherer
Roll-stop
typu F1, szerokość
mm700
jest mm,
odpowiedni
Die Abrollsicherung
Typ F1,700
Breite
eignet
do
2 pojemników
na kółkach
kółkamibis
o maks.
średnicy
sich
für 2 Rollbehälter
mitzRollen
120 mm
Ø,
do
120 mm. Przejezdny
od einzeln
wierzchołka
platformy,und
pojedurchgängig
aufstellbar,
verriegelbar
dynczo blokowany. Umieszcza się go w odległości ok.
von der Plattformspitze her überfahrbar. Lage ca.
340 mm od wierzchołka platformy.

340 mm vor der Plattformspitze.

Łatwy
wjazd
pojemników
na kółkach
Leichtes
Überrollen
in den
Aufbaudo zabudowy
Opcjonalna
listwa
przejezdna mit
z amortyzatorem
guDie optionale
Überfahrleiste
Gummi-Anschlagmowym
na platformie
przedłużenie
platformy
dämpfung
an den stanowi
Plattformen
verlängert
die
o 50 mm i w ten sposób ułatwia przejeżdżanie z ładunPlattform um 50 mm und erleichtert so das
kiem do zabudowy. Można wykonać wykroje w eleÜberfahren
in den Aufbau. Verschlussteile können
mentach
zakańczających.

ausgespart werden.

DAUTEL SLIDER DS-48VA
Minimalerprzestrzeń
Einbauraum
Minimalna
potrzebna do montażu
durchzastosowaniu
besonders geformte
Tragarme
und steile
dzięki
ramion nośnych
o specjalnym
kształcie,
dużego
kątadie
zabudowy
niewielkiej
Anbauwinkel
sowie
geringeoraz
Bauhöhe
von wynur
sokości
wynoszącej
jedynie
340 mm
ca. 340konstrukcyjnej
mm bei der DS
2000-48VA
mit 3-teiligem
wPlattformpaket.
przypadku DS 2000-48VA
3-częściową mit
platformą.
Neu ist die zKombination
kraftNowością jest kombinacja siłownika wysuwu dużej
vollem
Verschiebezylinder
und
außenliegendem,
mocy i znajdującego się na zewnątrz łatwego w serwiservicefreundlichem
Aggregat. Mit
dieser Kombisowaniu
agregatu. Ta kombinacja
to najlepsze
rozwiąnationzaprojektowane
haben unsere
Ingenieure
die optimale
zanie
przez
naszych konstruktorów.

Uniwersalne
Universellerzastosowanie
Einsatz
Windy
Mit dem DAUTEL SLIDER podwyższają
erhöhen Sie
elastyczność
i rentowność
parku środków
die Flexibilität
und Rentabilität
Ihres przewozoFuhrparks.
wych.
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2-częściowa
platformainwmm
mm
2-tlg. Plattform

1620

1820

DS 1500-48VA

1500

1000

x

DS 2000-48VA

2000

1000

x

DS 2500-48VA

2500

960

x

x

x

DS 3000-48VA

3000

800

x

x

x

DS 2000-48VB

2000

1000

x

x

x

DS 3000-48VB

3000

800

x

x

x

2020

3-częściowa
platforma
w mm
3-tlg. Plattform
in mm

2220

1540

1740

1950

x

x

x

x

x

x

x

x

Plattformbreite
2-tlg. 2400
mm, 3-tlg.2400
2300 mm,
mm. 3-częściowej
*Lastmittelpunkt
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der Plattform,
Szerokość
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durch
Torsionsstab.
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składaniem
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platformy
ręczne ze wspomaganiem drążka skrętnego.

DAUTEL SLIDER DS-48VA

Pozycja
gotowości
jazdy, samochód ciężarowy z zabudową wymienną
Fahrposition,
Lkw mitdoBDF-Wechselaufbau

ausfahren
Wysuwanie

ausgefaltetrozłożona
Platforma
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