Model DL 19N

Kosz można w szybki i prosty sposób zdemontować,
usuwając rygiel, co znacznie ułatwia manewry
w trudnych warunkach

Seria wąskich podnośników firmy DENKA LIFT – kompaktowa
platforma do prac zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.
Seria wąskich podnośników DL została zaprojektowana specjalnie dla większych
przedsiębiorstw, centrów handlowych, lotnisk itd..
Kompaktowa konstrukcja podnośnika o szerokości wynoszącej niespełna 890 mm
i z demontowanym koszem umożliwia ustawienie i pracę z tym podnośnikiem nawet
w miejscach, w których podnośniki innych marek zawiodłyby.
Dzięki wbudowanej funkcji jezdnej podnośnik może być łatwo przemieszczany
z jednej pozycji roboczej na inną przez tylko jedną osobę i bez pomocy innych
środków.
Jazda na trzech kołach to standard i umożliwia łatwy transport nawet
w trudnych warunkach, np. wyjątkowo stromych lub miękkich powierzchniach.
Wykonywanie prac na placach budowy nie stanowi zatem żadnego
problemu.
1-2. Funkcjonalna konstrukcja
pokryw akumulatorów, sterowanie
hydrauliczne i elektryczne umożliwiają
prosty i racjonalny serwis i konserwację.
3. Łatwa obsługa wszystkich funkcji
z panela kontrolnego wewnątrz
kosza. Klamra zabezpieczająca
chroniąca joystick.

4. WSZYSTKIE PODNOŚNIKI
FIRMY DENKA wyposażone są
w mechanizm kontrolujący podpory.
Dzięki temu uruchomienie
podnośnika możliwe jest tylko wtedy,
gdy ciężar rozłożony jest na wszystkie
podpory.

Zmienna pozycja podparcia
Na specjalne zamówienie istnieje możliwość
wyposażenia podnośnika w funkcję zmiany
pozycji podparcia, co daje możliwość wyboru
dwóch różnych długości podparcia dla każdej
podpory. Możliwość zmiany powierzchni
podparcia pozwala ustawić podnośnik nawet
w trudno dostępnych miejscach.
Uwaga: Zastosowanie co najmniej jednej
podpory w wersji krótkiej, powoduje
zmniejszenie wysięgu bocznego urządzenia.

Maksymalna wysokość robocza wynosi 18,8 metra. Automatyczne ograniczenie
momentu obciążenia zapewnia optymalny wysięg dostosowany do stopnia obciążenia
kosza.
Podnośnik DL 19N jest bardzo elastyczny i w standardzie dostarczany jest z napędem
akumulatorowym. Jako dodatkowe wyposażenie podnośnik tej serii może być
dostarczony z silnikiem dieslowskim z generatorem lub bez.
WSZYSTKIE PODNOŚNIKI DENKA spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.
System elektryczny i hydrauliczny cechuje podwójny mechanizm ochronny, cylindry
wyposażone są w zawory ochronne na wypadek pęknięcia przewodów, a wszystkie
mechanizmy zabezpieczone są przez system ochronny w formie zaworów
kontrolujących ciśnienie.
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Model DL 19N

* Zmienna pozycja podparcia

Dane techniczne
Maks. wysokoœæ robocza A

18,8 m

Wysokoœæ robocza B

15,8 m

Wysokoœæ robocza C

13,6 m

Maksymalny wysiêg D

10,9 m

Wysiêg E

8,4 m

Maks. ³adownoœæ kosza

200 kg

Zakres obrotów

p³ynne 360

o

Wymiary transportowe

Specyfikacja funkcji jezdnej
Jazda szybka

1 m/s

Jazda wolna

D³ugoœæ L1

7000 mm

D³ugoœæ L2

5580 mm

Wysokoœæ H1

1995 mm

Wysokoœæ H2

2140 mm

Szerokoœæ B1

1195 mm

Szeroskoœæ B2

890 mm

Masa nominalna standard

2075 kg

o

0,35 m/s

Maks. k¹t wzniesienia

12 stopni / 21 %

Promieñ skrêtu

2,6 m

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- obrotowy kosz aluminiowy 1200 mm
- praca akumulatorowa
- sterowanie proporcjonalne
- podpory hydrauliczne
- hydrauliczny napęd kół jezdnych
- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA
- licznik roboczogodzin
- klucz ładowania

WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
- zmienna pozycja podparcia
- bieżące zasilanie 50 (80) A/24 V*
- gniazda poboru powietrza lub wody w koszu*
- żółty obrotowy sygnalizator świetlny
- dwustopniowy system ograniczający wysokość
- specjalne kolory
- 5,0 kW agregat prądotwórczy 230V / 2,2kW*
- żółty błyskający sygnalizator świetlny na podporach
- akumulator o wysokiej wydajności *
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- kosz sterowany z ziemi
*wzrost masy
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