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Saksamaa tõstukite ja laotehnika tootja 
Linde Material Handling esitles uue põlvkonna 
tõstukeid. Linde masinate käsitsemine on 
alati lihtne ja ergonoomiline, et juht saaks 
kontsentreeruda oma tööle ning teha 
seda senisest kiiremini, turvalisemalt ja 
efektiivsemalt.

Uued ökonoomsed, kuid tõhusad LINDE EVO 
kahveltõstukid 

2015. aasta esimesel poolel esitles Linde uusi 
keskkonnasõbralikke diislikütuse, vedelgaasi (LPG) 
ja surugaasiga (CNG) töötavaid kahveltõstukeid 
Linde EVO. Väikestel EVOdel on mitmeid innovaatilisi 
funktsionaalsuseid, sealhulgas Linde Curve Assist, mis 
hoiab kurvides sõidukiirust optimaalsel tasemel.

Lisaks on märgatavalt kasvanud uute tõstukite 
kasutajamugavus, olles varustatud viimase põlvkonna 
Super Active Comforti juhiistmega. Valida on 
mehaanilise või õhkvedrustusega istmete vahel ning iga 
juht saab istme käetuge enda soovide järgi liigutada. 
Käetugedesse on integreeritud panipaik rahakoti, 
võtmete või mobiiltelefoni jaoks.

Kütuse hind on alati aktuaalne teema ning lisaks 
ökonoomsele VW mootorile ja Linde unikaalsele  
hüdrostaatilisele ajamile on Linde H14-H20 EVO 

mudelitel nüüd ka kolme erineva võimsusega 
töörežiim, mis  võimaldab juhil töötada kõige soodsama 
kütusekuluga võimalikult võimsalt. Viimased testid 
näitasid, et Linde diiselkahveltõstuk H16 D ja LPG-tõstuk 
H18 T edestavad oma tulemustega selgelt konkurente.

Linde kahveltõstukite uus automaatne mootori kaitse-
süsteem jälgib pidevalt mootori tähtsamaid parameetreid 
ning edastab veateated kohe ekraanile. Vajadusel 
vähendab seade ise tõstuki võimsust, et kaitsta mootorit 
võimalike kahjustuste eest. Väikesed, aga olulised 
detailid on tagarehvide kohale kinnitatud porikummid, 
mis ühelt poolt aitavad hoida tõstuki taga külje puhtava, 
teisalt hoiavad pori ja tolmu eest ka tagatulesid, mis on 
väga tähtis moment ohutuse seisukohalt.

Linde EVOd vastavad kõigile ettenähtud para meet-
ritele, sealhulgas stabiilsustesti EN 16203:2014 nõuetele. 

Saksamaa suurettevõte Linde Material Handling on üle 

100 aasta pikkuse kogemusega maailma tuntud tõstukite 

ja laotehnika tootja. Linde edasimüüja on Willenbrock 

Baltic OÜ, mis on Linde kaubamärki esindanud alates 

2007. aastast ning teinud Lindest Eesti ühe kõige 

ostetavama tõstukimargi. Linde Material Handling 

pöörab lisaks ökonoomsusele ja kasutajamugavusele 

suurt tähelepanu ka oma rohelisele jäljele: rohkem 

kui 90% masinate juures kasutatavatest materjalidest 

suunatakse sekundaartoorainena materjaliringlusse.
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