


Mocny i solidny

DAUTEL LIFTER DL 2000T/2500T o udźwigu 2000/2500 kg

przy odstępie obciążenia 1000/800 mm od końca zabudowy jest 
specjalną wersją windy przeznaczoną do samochodów ciężaro-
wych z kombinacją normalnego i dolnego sprzęgu. Dzięki zasto-
sowaniu modułowej konstrukcji w oparciu o sprawdzone od lat

modele DAUTEL LIFTER DL 2000S/2500L z odchylanym 

hydraulicznie zderzakiem przeciwnajazdowym uzyskano wysoką
niezawodność działania. 

Wysokość montażowa tylko 120 mm - opytymalna 
swoboda ruchu dyszla

Innowacyjny, wyjątkowy kształt rury nośnej umożliwia uzyskanie
bardzo niskiej wysokości montażowej wynoszącej tylko 120 mm
od dolnej krawędzi ramy samochodu ciężarowego do dolnej kra-
wędzi rury nośnej. Dzięki temu uzyskano optymalną swobodę 
ruchu dyszla. W przypadku zabudów chłodniczych nie są koniecz-
ne wykroje w zabudowie - można zastosować dostarczane opcjo-
nalnie wygięte końce ramion.

Odchylany hydraulicznie zderzak przeciwnajazdowy

Jedyny w swoim rodzaju jest automatyczny przełącznik bezpie-
czeństwa ze sterowaniem wymuszonym odchylanego zderzaka 
przeciwnajazdowego, co jest zgodne z nową Dyrektywą 
EG 2006-20. W sytuacji, gdy samochód ciężarowy jedzie bez 
przyczepy lub gdy używany jest standardowy sprzęg, to hydrau-
licznie odchylany zderzak przeciwnajazdowy  odchyla się automa-
tycznie w pobliżu podłoża do góry przy uruchomieniu funkcji 
"Senken" (opuszczanie). Za pomocą joysticka na sterowniku 
zewnętrznym można ręcznie przestawić zderzak przeciwnaja-
zdowy do obu pozycji. Gdy samochód ciężarowy ciągnie przycze-
pę  zderzak przeciwnajazdowy jest hydraulicznie zablokowany 
w tej pozycji.

Prosty montaż za pomocą połączeń śrubowych

Windę mocuje się do ramy pojazdu ciężarowego z szerokością
ramy 750-880 mm przy pomocy znajdujących się na ramie nośnej
windy przesuwnych poprzecznie, przykręcanych płetw montażo-
wych. Mechanizm podnoszący jest pokrywany metodą KTL grubą
warstwą czarnego lakieru  o barwie podobnej do RAL 9005. 

Przewód ładowania do przyczep, łatwiej się nie da!

Sterowany elektronicznie przewód ładowania DAUTEL 

PLUG & CHARGE z kontrolą prądu ładowania i wtyczką SC 
można podłączyć do złącza w agregacie windy 

DAUTEL LIFTER.
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