
Pracovní plo‰ina montovaná na lehkém
nákladním automobilu s pfiípustnou celkovou
hmotností 3,5 t. Pracovní v˘‰ka aÏ 20,9 metrÛ.

19 m
21 m

DENKA LIFT prezentuje inovovanou fiadu nástaveb na lehk˘ch
nákladních a uÏitkov˘ch vozidlech. Zde jsou nûkterá z fiady
vylep‰ení:

• pracovní v˘‰ka aÏ 20.9 metrÛ na nákladním vozidle 
s pfiípustnou celkovou hmotností 3,5 t 

• variabilní podpûry 

• malá transportní v˘‰ka a ‰ífika

• pohon motorem vozidla 

• moÏnost montáÏe na rÛzné modely vozidel
jako Mercedes a VW, s rozvorem 4025 mm

Automatické ji‰tûní zatûÏovacího momentu zaruãuje opti-
mální stranov˘ dosah - v závislosti na zatíÏení pracovního ko‰e.

KaÏdá pracovní plo‰ina DENKA LIFT splÀuje minimálnû nejpfiís-
nûj‰í bezpeãnostní normy. Elektrické a hydraulické systémy
jsou vÏdy dvojnásobnû ji‰tûny, válce jsou vybaveny pojistn˘mi
ventily pro pfiípad roztrÏení hadic a v‰echny funkce pohybÛ
jsou ji‰tûny pfietlakov˘mi ventily.

DL21T pfii opravách fasády 
v 5. a 6. podlaÏí. Rychle,
bezpeãnû a s velmi malou plo-
chou záboru.

Pracovní plo‰ina na podvozku lehkého nákladního vozidla model DL19T/DL21T

1. Také jednotka hydrauliky
je v˘klopná a komponenty
jsou snadno pfiístupné.

2. Proporcionální ovládání.
Jednoduchá obsluha v‰ech
funkcí z ovládacího panelu
v pracovním ko‰i.

3. V˘klopn˘ ovládací pult na
podvozku je pfiehledn˘ a
umoÏÀuje jednoduchou obslu-
hu.

4. Otoãn˘ pracovní ko‰ se
dodává s rozsahem otáãení
2 x 45 stupÀÛ. Tak je umoÏnû-
no optimální nastavení pra-
covní polohy do v‰ech stran.
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Variabilní ‰ífika podpûr jako standardní vybavení
se ãtyfimi rÛzn˘mi moÏnostmi uspofiádání podpûr

A.  ‰iroké opfiení na obou stranách - rozsah otoãe 420°

B. jednostrannû ‰iroké opfiení vpravo - rozsah otoãe 180° vpravo

C. jednostrannû ‰iroké opfiení vlevo - rozsah otoãe 180° vlevo

D. úzké opfiení na ‰ífiku vozidla - rozsah otoãe 90° vzadu
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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.
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Max. pracovní v˘‰ka
Plocha podpûr

Technické údaje 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
•Otoãn˘ hliníkov˘ ko‰ 1200 mm
•Pfiípojka napûtí 230 V
•Proporcionální ovládání
•Hydraulické podpûry
•Chrániã 30 mA
•Poãítadlo provozních hodin
•Variabilní ‰ífika podpûr
•Start/stop motoru podvozku
•Zásuvka 230 V v ko‰i

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ:
•Îluté otoãné varovné svûtlo
•2stupÀov˘ systém omezení v˘‰ky
•Speciální barevné provedení
•Îluté varovné svûlo na podpûrách
•Bio-hydraulick˘ olej 
•Natáãení pracovního ko‰e ze zemû

Model DL19T/DL21T

Standardní model DL19T DL21T
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Pracovní rozsah pfii
zatíÏení ko‰e 200 kg

Technické údaje

Max. pracovní v˘‰ka A 18,7 m 20,9 m

Pracovní v˘‰ka B 16,0 m 19,3 m

Pracovní v˘‰ka C 13,0 m 17,2 m

Max. stranov˘ dosah D 10,2 m 10,8 m

Stranov˘ dosah E 7,8 m 7,8 m

Max. zatíÏení ko‰e 200 kg 200 kg

Rozsah otoãe 420° 420°

Transportní rozmûry

Délka L1 8400 mm 8400 mm

Pfievis 3400 mm 3400 mm

V˘‰ka H 2550 mm 2550 mm

·ífika B 2200 mm 2200 mm

Pohotovostní hmotnost 
vãetnû podvozku <3500 kg <3500 kg

HFC 473       6x0 HFC 473       6x0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

     
 

   

 

 

 
 

 

 

HFC 472       12x0St l kv8.8 ElforzinketSekskantbolt       DIN 931 M12x0

HFC 473       8x0 Stl kv8.8 Elforzinket Stskrue           DIN 933 M8x0

HFC 473       8x0St l kv8.8 ElforzinketS tskrue           DIN 933 M8x0

HFC 473       8x0St l kv8.8 ElforzinketS tskrue           DIN 933 M8x0

HFC 473       8x0 Stl kv8.8 Elforzinket Stskrue           DIN 933 M8x0

3650 mm
3150 mm
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pfii zatí-
Ïení ko‰e

80 kg

Denka·Lift DE290402

Údaje jsou nezávazné. 
Zmûny vyhrazeny.
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