Linde Material Handling maksimeerib kahveltõstukitega
Linde E20R–E35R vaatevälja ja ohutust

Revolutsiooniline rotster
Elektrilised tõstukid E20 kuni E35 tõstevõimega 2,0 kuni 3,5 tonni kuuluvad Euroopa kõige paremini müüvate elektriliste kahveltõstukite hulka. Linde uued
rotsteri mudelid E20R-E35R, mis on disainitud ilma A-toeta ja saadaval valitava
pea kohal asuva turvaklaasist kaitsega,
pakuvad juhile ainulaadset vaadet sõiduteele ja ümbritsevale, suurendades sellega veelgi ohutust.
Sõidukijuhid meie tänavatel saaksid liiklusest ja ümbrusest palju parema ülevaate, kui poleks A-tugesid. Tõstukite
maailmas oli olukord üpriski sarnane,
kuni Linde muutis seda rotsteri ainulaadse lahendusega.
Optimaalne nägemisväli suurendab
passiivset ohutust
Kuna takistusteta vaade on sõidukijuhi
jaoks passiivse ohutuse esmatähtis tegur, siis pakuvad Linde uued rotsterid
eeliseid kõikmõeldavateks rakendusteks, kuid iseäranis seal, kus optimaalne nägemisväli on väga oluline. See kehtib näiteks logistikas ja tööstusrajatistes,
kus on tihe liiklus. A-toe eemaldamine on
nägemisvälja märkimisväärselt suurendanud, nii et sõiduteel olevaid inimesi või
objekte, nii lähedal kui kaugemal asuvaid,
võib kergesti märgata ning sõidukijuht
saab sobivalt reageerida. Roolisamba ja
armatuurlaua taga asuv terastoru toimib
sisenemise abivahendina ning selle külge saab kinnitada erinevat lisavarustust,
nagu terminali, abisüsteemi Linde Safety
Pilot kuvari, kirjutusaluse või mobiiltelefoni hoidja.

Linde Material Handling GmbH
Linde Material Handling GmbH, kontserni KION Group ettevõte kuulub maailmas
kahveltõstukite ja laotõstukite tootjate
esiotsa.Oma kaubamärkidega Linde ja
Fenwick (Prantsusmaa) on ettevõte Euroopa turuliider. Lisaks oma laiale tootevalikule pakub Linde tõhusaid intralogistika lahendusi, mille hulgas on tõstukite
haldamine, automatiseerimine ja juhiabisüsteemid. Rahandusaastal 2015 saavutas Linde Material Handling müügi kogutuluks rohkem kui 3,4 miljardit eurot
ligikaudu 14 500 töötajaga üle maailma.

 Parem vaade tähendab suuremat ohutust kahveltõstuki käitamise ajal. Tänu
A-toe eemaldamisele näeb Linde uue
rotsteri juht alasid, mis jääksid muidu terasproﬁilide varju.

 Linde uue rotsteri mudelid Linde E20R
kuni E35R, mis on disainitud ilma A-toeta, pakuvad juhile ainulaadset vaadet
sõiduteele ja ümbritsevale, suurendades
sellega veelgi ohutust.

Aluseks seeria mudel
Linde rotsteri põhilised tehnilised ja toimimisnäitajad vastavad täielikult põhimudelitele E20 kuni E35. Näiteks pakub
rotster samuti olulisi funktsioone, nagu
dubleeritud pedaaljuhtimine, Linde Load
Control või kompaktne kaksikmootoriga
esisillavedu. Kontseptsiooni eeliste täielikuks ärakasutamiseks tuleb arvestada,
et uued tõstukid sobivad eriti just siseruumides kasutamiseks, kuna siis pole
vaja kabiine, uksi ega soojendust.Revolutsioonilisi rotsteri mudeleid esitleti esimest korda selle aasta mais Offenbachis
toimunud kliendiüritusel „Materjalikäitlemise maailm 2016”.
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