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Linde N20 - N25 HP (мод. 1115-00)
Embedded video for Linde N20 - N25 HP (мод. 1115-00) [1]
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Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата
фирма:
Инвеститор – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да
планувате инвестициите в компанията
Ръководител производство и безопасност – ако сте Директор Производство или
Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да
подсигурите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
Оператор – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас
производителността, безопасността и ергономичността са приоритет
← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Техническа информацияOрдър пикъри [3]
Модел: N20, N20B, N20 HP, N25, N25HP (мод. 1115-00)
Товароподемност: 2.0 т. до 2.5 т.
Предлага се във вариант: нова машина

Моделът се предлага във варианти:
N20 – товароподемност 2000 кг
N20B (Basic) – товароподемност 2000 кг, базова версия
N20HP (High Performance) - товароподемност 2000 кг, усилена версия с 5 контактни точки с
повърхността за интензивен експлоатационен режим
N25 [4] – товароподемност 2500 кг; оборудван с дълги вилици 2400 мм за работа с 2 или
повече палета
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N25HP (High Performance) [5] - товароподемност 2500 kg, усилена версия с 5 контактни точки с
повърхността за интензивен експлоатационен режим; oборудван с дълги вилици 2400 мм за
работа с 2 или повече палета
Стандартно оборудване:

Тягова електролитна батерия
Зарядно устройство за тягова батерия
Ново интуитивно управление чрез Linde Steering Wheel [6]. Всички функции на
машината могат да се управляват както с две, така и само с една ръка, независимо
лява или дясна
Електрически усилвател на волана за управление Linde Steering Wheel за управление с
минимални усилия
Второ управление на хидравликата [7] от страната на товара
Платформа с облегалка за водача [8]
Специално окачване [9] против вибрации и сътресения на операторската платформа
(без Linde N20B)
Дължина на вилиците – oт 1150 мм до 2400 мм
Асинхронни херметически затворени електромотори “LINDE AC TECHNOLOGY [10]” –
безчеткови, защитени от прах и абразивни частици
Стартиране на превозното средство чрез PIN код или ключ по избор на клиента
Енергоспестяваща система – реверсивно спиране чрез дозареждане на тяговата
батерия
Бордови компютър [11] с цветен дисплей с информация за: технически обслужвания,
наличие на технически неизправности, мото-часове, заряд на батерия и др.
Колела при товара от полиуретан, задвижващо колело от плътна гума или полиуретан
Ергономичен лост за управление и повдигане със сервоуправление, функция на
самоцентриране за поддържане на права траектория
Автоматично редуциране на скоростта при завиване
Клаксон
Опционално оборудване:

Необслужваеми батерии (с обездвижен електролит или гелови)
Li-ION – литиево-йонни батерии и зарядни устройства
Опция за работа при минусови температури
Вградено зарядно устройство
Linde Blue Spot [12]
Мигаща аварийна лампа и работен фар
Настройващ се във височина волан за управление Linde Steering Wheel (без Linde N20B)
Предпазна решетка [13] зад товара
Различни приспособления [14] за съхранение на инструменти и окачване на
периферно оборудване
Устройство с ролки за бърза смяна на две батерии [15]
Подготовка за баркод четец
Бутони за ръчно придвижване [16] при комисиониране на товари в пешеходен режим
извън машината
Linde Connect – система за наблюдение на работата с машината от гледна точка на
производителност и безопасност, влючваща специален софтуер, който доставя
подробна база данни за работата и състоянието на машината, в т.ч. и шок-сензор,
отчитащ силата на ударите и сътресенията. Възможност за достъп до базата данни на
облак или инсталирани на твърдо устройство на компютър
Странична смяна на батерията [15]
Моделът се предлага във вариант нова машина.
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https://motocarservice.com/sites/default/files/broshura_n20_-_n25_1115-00.pdf
КалкулаторОчаквайте скоро
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