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Linde D06 - D08 (мод. 1160-00)
Embedded video for Linde D06 - D08 (мод. 1160-00) [1]

[2]
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Linde D06 - D08 (мод. 1160-00)

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 информацияВисокоповдигащи колички /стакери/ [3]
Модел: D06 - D08 (мод. 1160-00)
Товароподемност: 1.6 т. до 1.8 т.
Предлага се във вариант: нова машина

Моделът се предлага във варианти:
D06 и D08 – електрическа високоповдигаща палетна количка за транспортиране на два
палета едновременно
Товароподемност: 1 600 кг, 1 800 kg
НОВО: D08 LI-ION - ТЕХНОЛОГИЯ С ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИ
Видове повдигателни уредби:

Стандарт – от 1 574 мм до 2 024 мм
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Linde D06 - D08 (мод. 1160-00)

Стандартно оборудване за всички модели:

Тягова електролитна батерия
Зарядно устройство за тягова батерия
Функция за повдигане на шасито с цел транспортиране на втори палет върху опорните
вилици
Мултифункционален ергономичен лост за управление със структура, предпазваща
ръцете на оператора
Променливотокови електромотори
Контролно табло с индикатори, отчитащи състоянието на агрегатите в машината
Мото-часовник
Индикатор за заряд на батерията
Предни колела от полиуретан, задно колело от плътна гума
Клаксон

Опционално оборудване:

Гелова необслужваема батерия
NEXSYS - Нова технология капсулована, необслужваема батерия с възможност за
междинни зареждания в комплект с високочестотно импулсно зарядно устройство за
бързи зареждания
Опция за работа при минусови температури
Вградено зарядно устройство
Устройство с ролки за бърза смяна на две батерии [4]
Стартиране на количката чрез PIN код и дигитална система за контрол на достъпа и
работата с машината
Моделът се предлага във вариант нова машина.

https://motocarservice.com/sites/default/files/1374675582477.pdf
КонфигураторОчаквайте скоро
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