
¤ada pracovních plo‰in DENKA LIFT DL-  
pro profesionální uÏivatele pracovních plo‰in.

18 m
21 m

¤ada pracovních plo‰in byla speciálnû vyvinuta pro uÏivatele, ktefií
mají vysoké poÏadavky na provozní bezpeãnost, jednoduch˘ servis
souãasnû pfii velké pracovní v˘‰ce a stranovém dosahu.

Promy‰lené rozloÏení hmotnosti zaji‰Èující vynikající stabilitu a kvali-
ta jsou charakteristikou robustních pracovních plo‰in fiady
DL18/21. Tyto pracovní plo‰iny lze jednodu‰e obsluhovat bez spe-
ciálních pfiedchozích znalostí.

Bezpeãná a rychlá instalace pracovní plo‰iny je moÏná i na velmi
malém pracovním prostoru. Hydraulické podpûry jsou vybaveny
volnû pohybliv˘mi opûrn˘mi talífii. 

Automatické omezení zatûÏovacího momentu  zaji‰Èuje opti-
mální stranov˘ dosah v závislosti na zatíÏení v ko‰i.

V‰echny pracovní plo‰iny DENKA LIFT podléhají nejpfiísnûj‰ím
bezpeãnostním normám. Ve‰keré elektrické a hydraulické systémy
jsou vybaveny dvojitou bezpeãnostní funkcí. Válce jsou vybaveny
ventily pro pfiípad roztrÏení hadic. V‰echny funkce pohybÛ jsou
ji‰tûny pfietlakov˘mi ventily.

Teleskopick˘ v˘loÏník je vyroben ze speciálnû taÏen˘ch hliníkov˘ch
profilÛ. Ty zaji‰Èují mimofiádnou stabilitu pfii malé hmotnosti.

Kombinace vlastností v˘loÏníku a proporcionálního ovládání za-
ruãuje uÏivateli v ko‰i stabilní, bezpeãné a funkãní pracovi‰tû. 

DL18/21 je fiadou flexibilních pracovních plo‰in, které se standard-
nû dodávají s akumulátorov˘m pohonem. Jako speciální vybave-
ní se dodávají pracovní plo‰iny se vznûtov˘m motorem s alterná-
torem nebo bez alternátoru.

Typick˘mi oblastmi pouÏití jsou práce na fasádách, stfiechách,
malífiské a omítkáfiské práce, profiezávka stromÛ a rÛzné údrÏ-
báfiské práce uvnitfi a na vnûj‰ku budov.

Funkãnost konstrukce krytÛ akumulátorÛ a elek-
trick˘ch i hydraulick˘ch zafiízení usnadÀuje 
a racionalizuje práce spojené 
se servisem a údrÏbou.

Pfiívûsná pracovní plo‰ina model DL18/DL21

1. Obsluha hydraulick˘ch
podpûr a pojezdu je jed-
noduchá a nekompliko-
vaná. Tím je zaruãena
rychlá a bezpeãná
instalace - také na 
‰ikmém podloÏí.

2. Standardnû dodávaná
funkce hydraulického
pojezdu usnadÀuje
manévrovací postupy.

3. S proporcionálním
ovládáním jsou zaruãeny
klidné a bezpeãné pohy-
by i za extrémnû
obtíÏn˘ch pracovních
podmínek. 

4. Otoãn˘ pracovní ko‰ se
dodává s rozsahem oto-
ãení 2 x 45 stupÀÛ. Proto
lze dosáhnout optimální
pracovní polohy do v‰ech
stran.
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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.




