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godt Arbejdsmiljø >> stærk rYg >> glAde medArbejdere >> 
Færre mAteriel skAder  >> HUrtigere moNtAge...
WiNlet 350 – eN revolUtioNereNde NY måde At moNtere viNdUer På. med WiNlet 350 viNdUesrobot kAN Arbejdsmiljøet På Arbejds-

PlAdseN Forbedres drAmAtisk. viNdUeselemeNter På oP til 350kg løFtes, trANsPorteres og moNteres let og UdeN belAstNiNg AF 

rYggeN. resUltAtet Forbedrer bUNdliNieN Fordi vi Får glAdere og mere eFFektive medArbejdere, Færre skAder På de HåNdterede 

emNer sAmt eN lANgt HUrtigere moNtAge. eNdelig eN viNdUes robot som både tilgodeser Arbejdsmiljø og eFFektivitet.

WWW.gmvAs.dk



sPeciFikAtioNer

UdveNdig læNgde 1.450 mm

UdveNdig bredde 690 mm

egeN vægt 390/495 kg

mAx. løFtekAPAcitet  350 kg

mAx. lAst ved mAx. UdskUd: 200 kg

miN. UdskUd (fra center trækhjul til sugekop) 550 mm

mAx. UdskUd (fra center trækhjul til sugekop) 1.050 mm

mAx. Højde til ceNter løFteåg 2850 mm

sideForskYdNiNg 100 mm

FiNHejs i tårN 500 mm

rotAtioN 360 grAder

koNtrAvægte 7 x 15 kg 

sUgekoPPe 4 x ø270 mm

bAtterier 2 x 75 A

Multi-bevægelig front gør byrden bevægelig i alle 

dimensioner. Fronten kan sideforskydes, dreje 90 

grader til højre og venstre samt rotere 360 grader 

endeløst rundt.

de åbeNlYse Fordele

med eN WiNlet 350 viNdUesrobot kAN éN eNkelt PersoN 

moNtere viNdUesPArtier På oP til 350kg, UdeN På Noget 

tidsPUNkt At Få sved På PANdeN eller oNdt i rYggeN. 

WiNlet 350 er deN mest Fleksible viNdUesrobot På 

mArkedet med teleskoPereNde UdlæggerArm, 360° 

eNdeløs lodret rotAtioN AF emNet og 180° rotAtioN 

FrA vANdret gUlv til vANdret loFt.

med trækkeNde lUFtgUmmiForHjUl er WiNlet 350 

terræNgåeNde og Yderst mANøvredYgtig. det 

krAFtFUlde el-HYdrAUliske sYstem HAr triNløs 

HAstigHedsregUleriNg AF Alle FUNktioNer og er 

Yderst velegNet til Arbejde i Hårdt miljø både i 

iNdUstri og På bYggePlAdseN.

Kraftfuldt forhjulstræk sikrer de bedste køre-

egenskaber såvel indendørs som i terræn. 

de 2 trækhjul er med elektronisk bremse.

Kraftigt vakuumsug med stor overkapacitet og 

intelligent overvågning som giver alarm ved for 

lavt vakuum. vakuumpumpen er forsynet med 

”Power save” som sparer på batterierne når 

der er tilstrækkeligt vakuum.



Teleskop-udskud af udlæggerarm 

muliggørmontage af vinduer ind 

over eksempelvis havebede osv.

Intelligent overlastsikring giver ypperste 

sikkerhed, og sikrer at maskinen ikke overbelastes. 

Når 90% af den maksimale lastevne nås blinker 

alarmen, og hvis maskinen overbelastes lyser 

alarmen og alle cylindre kan kun køre indad.

Løftetårn med finhejs gør det muligt at lave en 

100% lodret finjustering af vinduet. løftetårnet 

kan kippes både forover og bagover med fuld 

last, og gør det muligt at optage vandretliggende 

byrder – vende emnet 180 grader – og montere 

på eksempelvis lofter.



sikkerHedeN og FUNktioNAliteteN i toP
 
1  iNtegreret 2-kreds vAkUUmsvirvel mUliggør 360 grAders eNdeløs rotAtioN AF   

 bYrdeN – UdeN FAre For skAder På vAkUUmslANger

2  mUltiFUNktioNs betjeNiNgsPANel i oPerAtørveNligt desigN med iNtegrerede 

 trYkkNAPPer og sigNAllAmPer.

3  ergoNomisk betjeNiNgsgreb med iNdbYggede sikkerHedsFUNktioNer som 

 overHolder selv de streNgeste sikkerHedsNormer. mAvekoNtAkteN sikrer 

 oPerAtøreN mod klemNiNg og viPPekoNtAkteN i det FjederbelAstede HåNdtAg sikrer  

 At mAskiNeN bremser så sNArt HåNdtAget sliPPes.

4  vedligeHoldelsesFri lejer og glidebøsNiNger sikrer lANg levetid UdeN store 

 vedligeHoldelsesomkostNiNger. Alle lejer og bøsNiNger er koNstrUeret til brUg På 

 bYggePlAdser og kræver HverkeN Fedt eller olie.

5  iNtegreret oPlAder gør oPlAdNiNg mUlig Hvor som Helst og Når som Helst ved   

 tilkobliNg til 230v stikkoNtAkt.
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