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Изпрати запитване за индивидуална оферта с включена
търговска отстъпка
Лице за контакт *
Телефон *
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Населено място *
Фирма
Коментар *
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Описание
Предимства
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Linde T30 (мод. 1153-02)

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 информацияЕлектрически палетни колички Linde [2]
Модел: T30 (мод. 1153-02)
Товароподемност: 3.0 т.
Предлага се във вариант: нова машина

Електрическата палетна количка Linde модел 1153-02 с товароподемност 3 000 кг,
оборудвана с променливотокови електро и хидравлични мотори
НОВО: Т30 LI-ION - ТЕХНОЛОГИЯ С ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ
Височина на повдигане на товара – 130 мм

Стандартно оборудване:
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Linde T30 (мод. 1153-02)

Машината може да бъде поръчана по избор на клиента да се стартира с ключ или PIN
код
Снабдена е с мултифункционален дисплей (който дава информация за отработени
моточасове, заряд на батерия и индикатор за настъпващо обслужване),
електромагнитна спирачка, автоматична паркинг спирачка, вилични рогове с дължина
1 150 mm и клаксон
Автоматично намаляване на скоростта при завои
Стандартно количката е защитена при работа до -10⁰C

Предлагани опции за модела:

Различни по мощност батерии
NEXSYS - Нова технология капсулована, необслужваема батерия с възможност за
междинни зареждания в комплект с високочестотно импулсно зарядно устройство за
бързи зареждания
Различни по дължина и ширина вилици
LFM (Linde fleet management) - софуерна програма, даваща възможност за анализ и
контрол на работата на машината
Клипборд
Защита при работа до -35⁰C
Вградено зарядно устройство
Странична смяна на батерията
Други опции по Ваше запитване
Моделът се предлага във вариант нова машина.

https://motocarservice.com/sites/default/files/ds_t30_br131_en_b_0416.pdf
КонфигураторОчаквайте скоро

Връзка към страницата:https://motocarservice.com/node/1677
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