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Všeobecně 

Výtah De Jong typ A43 je ideální jak pro malé tak větší stavební 

projekty. Použití oddělených stožárových sekcí poskytuje variabilitu 

výšky v rozsahu 7,5 až 14m. K dispozici je třífázový 400V systém 

napájení. To předurčuje výtah A43 k použití při projektech renovací, 

kde není dostupné třífázové napájení. Výtah A43 se vyrábí 

s typizovaným zařízením, připojitelným k závěsnému zařízení 

osobního automobilu. 

Dlouhá životnost, velká provozní spolehlivost   

� Stabilní a robustní konstrukce 

� Konstruováno v souladu se všemi platnými standardy a kvalitou 

danou značkou De Jong. 

� Plně žárově zinkováno 

� Plošina je standardně vybavena ohrazením s pevným pletivem 

na dvou stranách a na otevírací bráně. Tato brána může být 

osazena na levé nebo pravé straně plošiny. 

Bezpečnost 

Bezpečnostní zařízení De Jong zabraňující volnému pádu plošiny 

spolu se zařízením pro kontrolu napnutí lana tvoří výtah A43 velmi 

bezpečným a spolehlivým.  Pokud je výtah A43 vybaven systémem 

ovládání prostřednictvím odesílacích tlačítek, plošina se automaticky 

zastaví ve výšce cca 2m nad spodní úrovní. Tím jsou ochráněny osoby 

i předměty, které by se dostaly pod plošinu. Tak jako všechny výtahy 

z výrobního programu De Jong i A43 splňuje ustanovení normy 

EN12158 a směrnice CE pro strojní zařízení.  
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Jednoduchý na postavení 

Výtah A43 je jednoduché postavit za použití navijáku. Postavení 

nebo složení konstrukce výtahu je možné lehce provádět dvěma 

osobami. Při stavění nebo skládaní obě osoby využijí možnosti 

sklopit výtahovou plošinu. Tato vlastnost zvyšuje bezpečnost při 

stavbě. Postavení nebo složení výtahu A43 o výšce 7,5m zabere jen 

několik minut času. Pokud je třeba výtah často přesouvat po 

staveništi, A43 je velice vhodný nástroj. 

Přeprava 

A43 je osazen velkými pneumatikami, proto je jednoduché 

s výtahem manipulovat.  V kombinaci se standardně dodávanou 

závěsovou hlavou se jedná o velmi mobilní nástroj, vhodný pro 

každé staveniště. 
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Jmenovitá nosnost kg 400 

Rozměry plošiny cm 155 x 130 

Max. výška bez kotvení m 7,5 

Max. výška stožáru m 14 

Vzdálenost kotvení m 6 

Vzdálenost vedení kabelu m 4,5 

Rychlost zdvihu m/min 21 

Napájení  400V (3F) 

Příkon motoru  3,5kW 

Hmotnost základního stroje kg 380 

Transportní rozměry cm 358 x 179 x 278 


