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Linde E15EX – E30EX (мод. 336/324/335)
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Описание
Предимства

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
Мотокарист – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас
производителността, безопасността и ергономичността са приоритет
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← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Техническа информацияВзривозащитени машини Ex-proof [2]
Модел: E15EX – E30EX (мод. 336/324/335)
Товароподемност: 1.5 т. до 3.0 т.
Предлага се във вариант: нова машина
Машините се предлагат във вариант триопорни и четириопорни.
Товароподемност от 1 400 кг до 3 000 кг.
Всички машини са сертифицирани по ATEX, съгласно Европейска Директива 94/9 ЕС (EN 1755,
EN 1834).
Моделите са преминали изпитания и са получили одобрение от INERIS (Национален Институт
по Индустриална Среда и Риск).
Предназначени са за работа в следните класифицирани зони:
- Зона 1 IIB T4 Atex / INERIS 15447 X/00.
- Зона 2 IIB T4 Atex.
- Зона 1 IIB T4 Atex / INERIS 12201/94.
Повдигателни уредби:

Стандарт – височина на повдигане от 2 650 мм до 6 550 мм
Дуплекс – височина на повдигане от 2 650 мм до 4 765 мм
Триплекс – височина на повдигане от 3 925 мм до 6 855 мм
Стандартно оборудване:

Задвижващ мост защитен от пламъци и искри, газове, нагряване вследствие от
работна среда във висока температура
Двигател на хидравликата защитен от пламъци и искри, газове, нагряване вследствие
от работна среда във висока температура
Електронни компоненти, защитени от пламъци и искри, газове, нагряване вследствие
от работна среда във висока температура
Конектор и гнездо за батерията, сертифицирани по АТЕХ , предпазени от корозия и
обезопасени при работа в взривоопасна и огнеопасна среда.
Съвместимост единствено със сертифицирани по АТЕХ тягови батерии за електрокари
за работа в взривоопасна и огнеопасна среда
Постоянно-токови или променливо-токови (Linde AC Technology) двигатели
Изцяло капсуловани агрегати, изолирани от околната среда
Вилици с месингово покритие или покритие от неръждаема стомана
Супереластични гуми
Контролно табло с дисплей, отчитащ състоянието на агрегатите на машината
Мото-часовник
Управление на хидравликата – хебел или джойстик
Ергономична операторска седалка с предпазен колан
Въздушен клаксон
Опционално оборудване :

Затворена остъклена кабина
Виличен изравнител за странично изместване на вилиците
Работни фарове
Аварийна лампа
Звукова сигнализация при движение на заден ход
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Моделът се предлага във вариант нова машина.

https://motocarservice.com/sites/default/files/e15ex_e30ex.pdf
КалкулаторОчаквайте скоро

Връзка към страницата: https://motocarservice.com/node/1693

Page 3 of 3

