Dendro Lift DSS2, Stacker Service

Voor het oplichten van vorkheftrucks en elektrowagens
Het onderhoud van vorkheftrucks en elektrowagens moest tot nu toe gebeuren vanuit een
oncomfortabele en niet ergonomisch verantwoorde houding, of met een vervangende
hefoplossing zonder volledige stabiliteit of bereikbaarheid van alle kanten. DSS2 biedt een
eenvoudige, snelle en veilige oplossing.

Snel en eenvoudig een vorkheftruck oplichten
De DSS2 heeft een uniek ontwerp en is speciaal ontwikkeld om een vorkheftruck veilig, snel en
eenvoudig op te lichten. Hierdoor zijn motor, accu, remmen en wielophanging goed bereikbaar. De DSS2
is ontwikkeld in samenwerking met 's werelds meest toonaangevende heftruckfabrikanten, waardoor aan
alle eisen voor het veilig en efficiënt onderhouden van een vorkheftruck wordt voldaan.
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•
•
•
•

Heftruckreparaties
Logistieke centra
Magazijnen
Industrieën

Aanvullende producten
•
•
•

Krikken voor heftrucks
Op maat gemaakte krikken voor 350 ton
Op maat gemaakte hefoplossingen

Snel en praktisch
Nadat de steunpoten zijn geplaatst en de lepels vastgeschroefd, wordt met één druk op de knop de heftruck
op de traploos instelbare en passende werkhoogte geplaatst. Dit duurt slechts één minuut.
De DSS2 is geschikt voor de meeste gangbare heftruck-modellen, met een gewicht tot 2.500 kg. Er zijn
twee modellen beschikbaar; hefhoogte DSS2 1400 mm en 1800.

Eenvoudige bediening voor een comfortabele werkhouding
De DSS2 biedt snel en efficiënt een comfortabele en ergonomische werkruimte. De vorkheftruck is van
drie kanten bereikbaar, waardoor toegang tot alle onderdelen gemakkelijk is. Er is dus geen reden meer
om mensen bloot te stellen aan ongemakkelijke en zware werkhoudingen. De DSS2 is tevens voorzien
van een praktisch vak voor gereedschap en reserveonderdelen.

Lange levensduur
Dendro Lift is een Zweeds bedrijf dat sinds de jaren ’70 betrouwbare en robuuste krikken voor zware
voertuigen ontwerpt en produceert. Onze heftrucks vertrouwen op beproefde spil- en moertechnologie,
die vele jaren meegaat en een zeer hoog veiligheidsniveau biedt.

Makkelijke installatie
De lift is eenvoudig te installeren en wordt niet bevestigd aan de vloer. Een 16A drie fasen contactdoos is
het enige wat vereist is. Bovendien kan de lift snel en eenvoudig worden verplaatst met een
vorkheftruck.

Veiligheid voorop
Veiligheid en betrouwbaarheid stonden centraal bij de ontwikkeling van Dendro DSS2. De lift is daarom
uitgerust met de volgende veiligheidsvoorzieningen:
Zelfborgende steunmoer - De positie van de steunmoer is gegarandeerd dankzij de zelfvergrendeling.
• Remmotor met offset-reductiemotor: voorkomt onbedoeld zakken van de last: dubbele veiligheid.
• Noodstop makkelijke bereikbaar op het bedieningspaneel.
• Eindschakelaar voor het bewaken van de steunmoer slijtage: beschermt tegen overmatige slijtage
van de steunmoer.
• Eindschakelaar voor het uitschakelen van het daalproces bij contact met obstakels - ter bescherming
tegen beknellingsgevaar.
• Eindschakelaars voor zowel maximum als minimum hoogte.
Dankzij de zelfremmende spindel kunt u gelijk aan het werk met de geheven last. Extra borging is dus
overbodig.
De CE-gecertificeerde lift komt overeen met de internationale norm NEN-EN 2010: 1493 voor verrijdbare
en verplaatsbare hefbruggen voor voertuigen.

Service en onderhoud
Onze robuuste, op zwaar werk berekende, liften hebben een lange levensduur. Mede door het
ingebouwde automatische smeren is de DSS2 extreem onderhoudsarm. In combinatie met onze
gekwalificeerde service organisatie en de langdurige beschikbaarheid van reserveonderdelen van Dendro,
verzekeren wij een lange probleemloze werking van uw DSS2.

Technische specificaties

Effect
Aandrijving
Hefspil/hijsspil

Veiligheid

2 500 kg
L = 1 400 mm / 1 800 mm
H = 2 489 mm / 2 889 mm
1 221 x 1 600 mm
700 kg / 750 kg
Standaard: 1,2 m/min
Optie hoge snelheid: 1,9 m/min
2,2 kW
3 x 400 V
Wormwiel met remmotor
Trapeziumvormige draadspindel
met steun en borgmoer,
beschermd met rubberbalg
Zelfvergrendeling, remmotor en
noodstop
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Hefvermogen
Maximale
hefhoogte
Totale hoogte
Afmeting
Totaal gewicht
Hef-/daalsnelheid

Geproduceerd in Zweden
Dendro Lift AB
Box 3055
750 03 Uppsala
Sweden

Phone: +46 (0) 264 573 450
www.dendrolift.com
info@dendrolift.com

VAT.nr: SE556518664901
Bank: Hälsinglands Sparbank
SWIFT: SWEDSESS
SE54 8000 0812 9968 4307 9044

