Pﬁívûsná pracovní plo‰ina model Junior12

Pracovní ko‰e se dodávají
ve 2 velikostech:
Úhlové rameno s pevn˘m
ko‰em v úzkém nebo ‰irokém
provedení. Ideální pro pouÏití
v interiéru. MoÏnost instalace
kdekoliv. Díky velkému stranovému dosahu kloubového
ramene je bez problémÛ
moÏné pouÏití napﬁ. nad
pevnû instalovan˘mi
v˘robními zaﬁízeními.

Nejmen‰í ze v‰ech,
ale geniálnû vymy‰lená !
Pracovní plo‰ina Junior je tak úzká, Ïe se dostane skoro v‰ude
a lze s ní projet i úzk˘mi dveﬁmi.
Instalace je velmi snadná a vyÏaduje pouze minimální prostor.
Pracovní plo‰ina nabízí maximální bezpeãnost i pﬁes rychlou
instalaci do 5 minut.
Dvojité tyãe paralelogramu zaji‰Èují vysokou stabilitu v˘loÏníku.
V celém rozsahu pracovní v˘‰ky ãiní maximální zatíÏení ko‰e
120 kg.
Junior je mimoﬁádnû vhodn˘ pro pouÏití v oblasti
interiéru díky své malé hmotnosti a kompaktním
rozmûru.
Rychlá a jednoduchá instalace s hydraulick˘mi
podpûrami. Sledování protitlaku podpûr patﬁí do
standardního vybavení v‰ech pracovních
plo‰in DENKA Lift.

V‰echny pracovní plo‰iny DENKA LIFT splÀují i nejpﬁísnûj‰í
bezpeãnostní normy.
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 z ocelov˘ch profilÛ.
Díky pouÏití kombinace dobr˘ch vlastností v˘loÏníku a "systému
2 rychlostí" lze vytvoﬁit stabilní, bezpeãné a funkãní pracovi‰tû
pro nároãné uÏivatele v pracovním ko‰i.
Junior12 se dodává pro síÈové napájení 230 V.

Hydraulick˘ pohon pro rychlé pﬁesunutí bez taÏného
vozidla a dal‰ího personálu.

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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Technické údaje
Max. pracovní v˘‰ka A
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12,0 m

Max. stranov˘ dosah D

6,7 m
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Max. zatíÏení ko‰e

120 kg
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Max. poãet osob
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Rozsah otoãe
Transportní rozmûry
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Délka L

5680 mm
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V˘‰ka H

2100/1840 mm
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Max. ‰íﬁka B

1400 mm

Min. ‰íﬁka C

750 mm

Min. délka

5050 mm

Celková hmotnost standard
Teleskopick˘ v˘loÏník

985 kg
ocelov˘ 2stupÀov˘

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ:

• Odnímateln˘ hliníkov˘ ko‰ 900 mm
• Pﬁípojka napûtí 230 V
• Funkce On/off s 2 rychlostmi
• Hydraulické podpûry
• Chrániã 30 mA
• Poãítadlo provozních hodin
• Zásuvka 230 V v ko‰i

• Îluté otoãné varovné svûtlo
• Speciální barevné provedení
• Îluté varovné svûtlo na podpûrách
• Bio-hydraulick˘ olej
• Hydraulick˘ pojezd

Denka·Lift DE290402
Údaje jsou nezávazné.
Zmûny vyhrazeny.
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