
8 GMV A/S | www.winlet.dk

Vinduesløfter med kapacitet på 1 ton!

Winlet 1000 løfter helt op til 1.000 kg mens den stadig 
har evnen til at operere i ujævnt terræn. Med servosty-
ring og en vægt på kun 1.816 kg inklusiv kontravægte, 
sikrer den maksimal manøvredygtighed på smalle  
steder med et minimalt fladetryk. 

Maksimal kontrol

Det smarte gyroskopiske system holder lasten i samme 
vinkel, mens vinduesløfterens front flyttes fra side til 
side eller op og ned. Dette sikrer, at den forbliver i den 
helt rigtige position.

Winlet kan også installere glaspaneler direkte over  
hovedet i en højde på 4,1 meter, hvilket gør den 
ideel til montering af fx glaserede kupler og tage.

Winlet
1000

Fås med PSAC eller MAC betjening: 
PSAC - Trinløs styring af én hydraulisk 
funktion af gangen eller MAC - Trinvis styring 
af flere hydrauliske funktioner ad gangen..
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WINLET 1000 MAX.  LOAD kg. WINLET 1000 MAX. LOAD/REACH kg.

MAX. side load  300 kg.2 1 0
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Winlet 1000

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

SPECIFIKATIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

MAX. sidelast 300kg

UDVENDIG LÆNGDE                                                                         2.100 MM
UDVENDIG BREDDE                                                                             890 MM
MAX LØFTEKAPACITET                                                                       1.000 KG
MAX LAST VED MAX UDSKUD                                                               300 KG
MAX SIDELAST                                                                                      300 KG
TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte                                                                              1.363 KG
TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte                                                                                1.816 KG
UDSKUD MIN/MAX - Fra kofanger til sugekop                             600 MM/2.500 MM

MAX LØFTEHØJDE - til center løfteåg                                                            4.100 MM
HYDRAULISK SIDESKIFT                                                                       75 MM
HYDRAULISK FINHEJS                                                                      200 MM
KIP AF ÅG - Vandret løftearm                                            TILBAGE: 43° FREM: 88°                
HYDRAULISK ROTATION                                                                         360 °
SUGEKOPPER                                                                              4 x ø410 MM
BATTERIER                                                                                     2 X 150 AH
MAX HASTIGHED                                                                              0-5 KM/T
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Winlet - Unik brugervenlighed

Vælg mellem to forskellige typer af betjeningspaneler til 
din Winlet. 

1. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.

2. PSAC (Proportional Single Axis Control), den tradi-
tionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk funktion
betjenes ad gangen - 100% trinløst.

Har du brug for fjernstyring af din Winlet, anbefaler vi 
at benytte vores radiostyring. 

Alle betjeningspaneler er vandtætte i overensstem-
melse med IP65 forskrifterne. 

Sikkerhed først!

Alle Winlet modeller er udstyret med et topmoderne og 
intelligent overbelastningssystem som gør, at positionen 
af maskinens front altid kendes og kommunikeres tilba-
ge til Winlet styringen. Ved overbelastning vil systemet 
automatisk stoppe alle hydrauliske funktioner og kun 
tillade de hydrauliske cylindere at bringe lasten tættere 
på maskinen. 

Brugervenlig betjening efter eget valg
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Winlet tilbehør

· LØFTEGAFFEL & LØFTEKROG  
    – til løft af palleteret gods eller løft i strop og. lign.
· LØFTESLING  
    – til løft af Winlet med kran
· AFSPÆRRINGSVENTIL  
    - til sugekopper
· LYNKOBLINGSSÆT  
    -på sugekopper 
· FORLÆNGET TRAVERS 
· RADIOSTYRING
· KVIKSKIFTE TIL TELESKOPLÆSSER

 
Kontakt vores specialister for rådgivning om  
Winlet tilbehør.

Løfter alle lufttætte emner
Alle Winlet vinduesløftere kan let omstilles til at løfte 
mange andre materialer end blot vinduer og glas.  
I nogle tilfælde kræver dette andre typer sugekopper 
som let monteres på den eksisterende front.   

Dette gør Winlet ideel til at håndtere:

GRANIT
FLISER
GIPSPLADER & FIBERGIPS
BETONELEMENTER

POREBETON
TRÆPLADER
STÅLPLADER
BRANDDØRE

Få mest muligt ud af din Winlet
Winlet har en lang række af muligheder indenfor 
tilbehør. Her er nogle af de mest populære: 


