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Linde MT12

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 [3]
Модел: МТ12 (модел 1131-00)
Товароподемност: 1.2 т.
Предлага се във вариант: нова машина

Linde MT12 – електрическа палетна количка
Товароподемност: 1 200 кг
Стандартно оборудване за модела:

Тягова Li-ION батерия
20Аh
До 3 часа автономност
2.5 часа за зареждане
Зарядно устройство за тягова Li-ION батерия
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Linde MT12

Задвижващ електромотор 0.65 kW DC мотор
Мотор на хидравликата 0.5 kW
Многофункционален джойстик за управление на функциите на машината
Електрическо повдигане
Ръчно спускане
Автоматична паркинг спирачка
Бордови компютър с дисплей, отчитащ мото-часове, заряд на батерия и др.
Колела
Задвижващи колела от полиуретан
Тандемни товарни колела от полиуретан
Вилици
Дължина – 1 150 mm
Широчина – 560 mm
Бутон за защита на тялото на оператора
Клаксон
Опционално оборудване за модела:

Допълнителна тягова Li-ION батерия 20Аh
Зарядно устройство за бързо зареждане на две батерии
Дължина на вилиците
800 mm
1 000 mm
1 150 mm
1 220 mm
1 500 mm
Задвижващо колело “Wet Grip” за мокри повърхности
Единични товарни колела от полиуретан
Предпазна решетка за товара (височина)
1 220 mm
1 520 mm

https://motocarservice.com/sites/default/files/ds_mt12_br1131_00_en_a_1217.pdf
КонфигураторОчаквайте скоро

Връзка към страницата:https://motocarservice.com/node/1819
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