Lasius...?

Lasius er det la
tinske navn fo
r
en art af myres
lægten. Myren
er jo
som bekendt lil
le, den kommer
igennem
selv de minds
te passager m
ed
al
t
hvad den
kan bære, og
er trods sin st
ørrelse
meget stærk.
Winlet Lasius
har samme
karakteristika
– heraf navnet
Lasius.

Winlet
Lasius 1t
Nye muligheder - nye besparelser
Winlet Lasius 1t giver de traditionelle kran- og håndteringsløsninger kamp til stregen. Med en unik ydeevne,
er der lagt op til besparelser i både tid og investeret
kapital.
Winlet Lasius 1t er ideel til for eksempel:
•
•
•
•
•

Montage af stålbjælker og andre bygningselementer
Glas- og facademontering
Maskinmontage
Reparationsarbejde
Pakning af ikke palleteret gods i containere

Det kompakte design gør det muligt at komme rundt
hvor andre tungere/større redskaber må give op enten
grundet fysisk størrelse, for højt fladetryk, for stor
drejeradius eller manglende løftekapacitet under kørsel.
Winlet Lasius 1t kører med en max. tilladelig hastighed
på 4,2 km/t dobbelt så hurtigt som eksempelvis minikraner på bælter. Derudover skal den ikke nivelleres
op med støtteben som de fleste minikraner.
Da Winlet Lasius 1t er batteridrevet og derfor ikke afgiver skadelige udstødningsgasser, kan den anvendes
indendørs uden at give miljømæssige udfordringer.
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Winlet Lasius 1t
LØFTEDIAGRAM
LAST 1.000
KG kg.
WINLET
LasiusMAX.
1t MAX.
LOAD

SPECIFIKATIONER*
UDVENDIG LÆNGDE
UDVENDIG BREDDE
MAX LØFTEKAPACITET
MAX LØFTEHØJDE
MAX HASTIGHED
TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte
TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte
BATTERIER
DRIFTSTID - På fuldt opladede batterier
LADETID

2.500 MM
880 MM
1.000 KG
4.000 MM
0-4.2 KM/T
1.050 KG
1.325 KG
2 x 150 AH
12 TIMER
8-10 TIMER

5 meter
4
3

600kg
300kg

2
1

800kg

400kg

1000kg

200kg

2

1

0

1.720
853

467
349
231
113
0

2500
1.370

0

1.999
1.881

880

2.235
2.117

515

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

Brugervenlig betjening efter eget valg
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 traditionelle 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 overensstemmelse 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 tilbage til Winlet styringen. Ved overbelastning vil systemet
automatisk stoppe alle hydrauliske funktioner og kun
tillade de hydrauliske cylindere at bringe lasten tættere
på maskinen.
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Winlet tilbehør

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