
Linde 

Active Stability Control 

 

Revolutsioon VNA tõstukite kasutamisel  

põrandatele esitatavatele nõuetele 

 

Tänased nõuded põrandatele 

VNA (Very Narrow Aisle) kitsa vahekäigu tõstukitele sobiva lao ehitamisel on põrandatele esitatavad nõuded väga 

kõrged. Ebatasasused tohivad olla väga väikesed, et tagada ka suurtel tõstekõrgustel tõstukite stabiilsus. Kui põranda 

tasasus ei ole normide piirides, siis ei piisa riiulite vahel olevast turvavarust ja suurel kõrgusel võib tõstuk puutuda 

vastu riiuleid või kaupa, mis muudab VNA tõstukite kasutamise võimatuks. Sama olukord on ka juba valmis ladudes, 

kus põranda ebatasus võib saada takistuseks efektiivsema tehnoloogia kasutuselevõtul.  

Põrandate reaalne seisukord selgub tihti alles tõstukite tarnimise järel, kui põrandate parandamine ei ole enam 

võimalik ja seega ka tõstukeid ei aa kasutada. 

 

 

 



Linde lahendus – Active Stability Control  (Aktiivne Stabiilsuse Kontroll) 

Linde Active Stability Control lahendab olukorra kompenseerides põrandate ebatasasused kuni 10 mm ulatuses. 

Süsteem tegeleb probleemiga ainult kohtades, kus see esineb ja võimaldab seega kasutada igal pool maksimaalset 

sõidukiirust. Süsteemi kasutamisel ei esine tõstukitel peaaegu mingit külgsuunas kõikumist. 

 

 

 



Active Stability Control tööpõhimõte  

ASC (Active Stability Control) on iseseisev ohutussüsteem, millel on eraldiseisvad juhtimise-, jälgimise- ja 

reguleerimise komponendid. Süsteem koosneb sensoritest, mis tuvastavad põranda ebatasasused, ASC teljest koos 

reguleerimismehhanismiga, mis hoiab tõstuki tugirattad pidevalt õiges asendis, seda ka kauba liigutamisel külgedele. 

 

 

Millal on Active Stability Control kasulik? 

ASC on kasulik kõigi kitsa vahekõigu tõstukite konfiguratsioonide juures, kuna võimaldab kasutada tõstuki kogu 

potentsiaali üsna väikese kuluga võrreldes põrandate remondile või ümbertegemisele kuluva investeeringuga. 

ASC kasutamiseks on vaja teada tõstekõrgust, vahekäigu laiust, aluse mõõtu, pöörd kahvlite liikumisulatust. Sõltuvalt 

nendest parameetritest saab välja arvutada vajaliku ohutusvaru, mis suures osas sõltub põranda ebatasasusest. 

 

Active Stability Control omadused 

Kompenseerib põranda ebatasasused seal, kus need esinevad 

Maksimaalse sõidukiiruse kasutamine igasugusel põrandal 

Kasulik kõigi tõstekõrguste ja tõstevõimete puhul 

Maksimaalselt võimalik kompenseerida 10 mm erinevust parema ja vasaku tugiratta kõrguste vahel 

Madalamad hoolduskulud, kuna ebatasasused ei mõjuta tõstukit 

Väiksem investeering võrreldes põrandate ümber tegemisega 
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