
DK18 dává pfiednost fiada prona-
jímatelÛ pracovních plo‰in

18 m

Nepfiekonatelná kvalita a v˘konnost charakterizují robustní pra-
covní plo‰inu DK18, kterou lze obsluhovat bez pfiedchozích znalo-
stí.

Instalaci lze provést i na malém prostoru a na ‰ikmém podloÏí rych-
le a bezpeãnû, mimo jiné díky hydraulick˘m podpûrám s volnû
pohybliv˘mi opûrn˘mi talífii.

Maximální pracovní v˘‰ka ãiní 18 metrÛ. Automatické omezení
zatûÏovacího momentu zaruãuje optimální stranov˘ dosah v zá-
vislosti na zatíÏení v pracovním ko‰i.

KaÏdá pracovní plo‰ina DENKA LIFT splÀuje nejpfiísnûj‰í
bezpeãnostní normy. Elektrické a hydraulické systémy jsou
vÏdy dvojnásobnû ji‰tûny. Válce jsou vybaveny pojistn˘mi ven-
tily pro pfiípad roztrÏení hadic a v‰echny funkce pohybÛ jsou
ji‰tûny pfietlakov˘mi ventily.

Teleskopick˘ v˘loÏník je vyroben ze speciálnû taÏen˘ch hliníkov˘ch
profilÛ, které zaji‰Èují dobrou stabilitu a malou hmotnost.

Kombinace vlastností v˘loÏníku a proporcionálnû ovládaného
systému rychlosti zaruãuje uÏivateli v ko‰i stabilní, bezpeãné a funk-
ãní pracovi‰tû. 

Typick˘mi oblastmi pouÏití jsou práce na fasádách, stfiechách a
ark˘fiích, ãi‰tûní oken, malífiské práce, profiezávky stromÛ a práce
spojené s údrÏbou v interiéru.

Pracovní ko‰e se dodávají ve
2 provedeních:
Úhlové rameno s otoãn˘m
ko‰em. Ko‰ se vÏdy pohybuje
rovnobûÏnû s fasádou. 

Úhlové rameno s otoãn˘m
ko‰em ze skeln˘ch vláken. 
Ideální pro elektrikáfiské
práce.

Pfiívûsná pracovní plo‰ina model DK18

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

3. S hydraulick˘m 
pohonem pojezdu lze
pracovní plo‰imu 
pfiesouvat jednodu‰e 
a pohodlnû.

2. Proporcionální ovládání.
Nekomplikované ovládání
v‰ech funkcí pomocí ovlá-
dacího pultu v pracovním
ko‰i.

4. Elektricky otoãn˘ pra-
covní ko‰ je souãástí
standardního vybavení.
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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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Max. pracovní v˘‰ka
Plocha podpûr

3,8 m

LB

H

Technické údaje 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
•Otoãn˘ 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

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ:
•Otoãn˘ ko‰ ze skeln˘ch vláken 1200 mm*
•V˘konov˘ transformátor 230V*
•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
•Bio-hydraulick˘ olej 
•Natáãení pracovního ko‰e ze zemû
*Zv˘‰ení hmotnosti

Model DK18

Technické údaje

Max. pracovní v˘‰ka A 18,0 m 

Pracovní v˘‰ka B 15,1 m

Pracovní v˘‰ka C 12,3 m

Max. stranov˘ dosah D 11,3 m

Stranov˘ dosah E 8,3 m

Max. zatíÏení ko‰e 200 kg

Rozsah otoãe nekon.  360°

Transportní rozmûry

Délka L 7820 mm

V˘‰ka H 2140 / 2000 mm

·ífika B 2065 / 1860 mm

Min. délka 6550 mm

Celková hmotnost stand. 1950 kg

Teleskopick˘ v˘loÏník Alu 4stupÀov˘

Standardní model DK18

Pracovní rozsah pfii
zatíÏení ko‰e 200 kg

pfii zatíÏení
ko‰e 80 kg

Denka·Lift DE290402

Údaje jsou nezávazné. 
Zmûny vyhrazeny.
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