
tõstuki kasutusele võivad 
need seaded varieeruda 
suurel määral. Suur 
tõstejõujääk annab juhile 
lisavõimalusi. Nii masti 
stabiilsus suurematel 
kõrgustel kui  ka  kahvlite 
pehme langetamise funk-
tsioon (pidurdab kahvlite 
langemiskiirust tasapin-
nale lähemale jõudes), 
kaitsevad laadungit. 
Samal ajal annab lisatõste 
L12i-le rohkem võimalusi. 
L12i-ga saab hõlpsalt 

teha tööd tavalistel 
rampidel, laadimissildadel 
ja ebatasasel pinnasel ka-
sutades selleks lisatõstet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Esmaklassiline usaldus-
väärsus
 Vastupidavus: 
töötamine rampidel 
ja ladudes pole meelak-
kumine ei masina ega 
ka tõstukijuhi jaoks.    Vii-
mistletud terasest kere on 
disainitud kaitsmaks kõiki 
tähtsaid komponente. 
Innovatiivne materjal   
Exxtral kaitseb mootorit ja 
akut. Tiisel ja tiislipea on 
valmistatud Grivory poolt 
toodetavast materjalist, 
mis on tugev ja samas ka 
väga kerge. Kahvliotsad 
on terasvalust, mis 
tähendab, et nad on väga 
vastupidavad.
Tõstuki kasutajal on pidev  

ülevaade sellest, mis tõs-
tukiga parasjagu toimub 
kuna kogu informatsioon 
– aku maht, hooldevälpa 
puudutav info ja hetke 
staatus – kuvatakse 
spetsiaalsele displeile. 
Hoolduse teostamine 
käib     kiirelt ja lihtsalt 
kuna tõstuk on varustatud 
CAN-bus ühilduvusega, 
mille abil saab kogu 
vajaliku info silmapilkselt 
kuvada sülearvuti ekraa-
nile. Samuti on juurdepääs 
vajalikele komponentidele 
hõlbustatud. Tõstuki 
AC mootor on täielikult 
hooldevaba. Akuvahetuse 
protsess on tehtud lihtsa-
maks. Aluseteisaldajatel 
saab akusid vahetada ver-
tikaalselt, kasutades külje 
peal asetsevaid konkse,     
käsikahvelkäru ja aku 
rullikuid. Linde tõstuki 
LFM moodul on samuti 
saadaval, et reguleerida ja 
kontrollida tõstuki kasuta-
mist PIN koodiga ja teha 
vastavaid analüüse.
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Ohutus ennekõike

 Uute mudelite 
väljatöötamisel peeti 
silmas ennekõike ohutust. 
Tõstuki sõidukiiruse 
reguleerimine vastavalt 
tiisli asetusele on uus lisa 
viiele seitsmest tõstukist. 
Potentsiomeeter mõõdab 
nurka tiisli ja kere vahel ja 
reguleerib automaatselt 
kiirust nii, et juhil oleks 
mugav tõstuki järel 
kõndida. Selline täiendus 
tõstab suurel määral laos 
opereerimise ohutust. 
Uued aluseteisaldajad 
ja virnastajad vahetavad 
välja vanemad mudelid, 
mis olid ka varem omas 
klassis hinnatud. Proovi-
tud ja tunnustatud „Linde 
standardid“ on alles jäetud 
ka uutel mudelitel - nagu 
näiteks pikk tiisli vars, mis 
kinnitub võimalikult alla 
kere külge, saavutades 
seeläbi mugava tööasendi, 
hõlbustades manööverda-
mist ka kitsaimates 
ruumides. Uus “tigukäigu” 
funktsioon pakub juhile 
veelgi mugavamat tõstuki 
käsitlemist. “Tigukäigu” 
funktsiooni saab kasutada, 
kui tiisel on täielikult 
vertikaalses asendis. 
Tiislipea kuju tagab juhi 
käte maksimaalse kaitse. 
Elektroonilise masti 
tõstmise ja langetamise 
funktisooni nimega 

OptiLift  leiab nüüd ka 
uutelt virnastajatelt. 
Tõstukijuht saab aluseid 
transportida ettevaatlikult 
ja täpselt tänu tiislipeas 
asetsevatele lülititele.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kõrge suutlikkus 
 Võimas AC mootor 
koos võimendusefektiga, 
annab aluste liigutamiseks 
vajaliku võimsuse. AC 
mootor kindlustab suure 
pöördemomendi   madala-
tel kiirustel nii et järskudel 
rampidel, ebaühtlasel 
pinnasel ja kallakutel 
tõstuk tagasi ei vajuks. 
Tõstuki tippkiirus on 6 
km/h nii lastiga kui lastita. 
Põhilisi funktsioone nagu    
kiirendus ja pidurdamine 
saab hooldetehnik igal ajal 
kiiresti reguleerida. See 
on oluline, kuna vastavalt 

Sinergo kogemus
 Linde MH pakub täiendust Teie lattu 7 uue tõstuki näol. Kolm neist on aluseteisaldajad, mudelid T16, T18 ja T20, 
tõstejõuga 1.6, 1.8 ja 2.0 tonni. Ja neli virnastajad, mudelid L10B, L10, L12 ja L12i, tõstejõuga 1.0 ja 1.2 tonni. Uued mudelid 
on ehitatud “proovitud ja testitud” elementide baasil ja kombineeritud uue innovaatilise tehnoloogiaga nagu kompaktne 
kere ja tipptehnoloogiline tiisel. Vastavalt seadistusele on võimalik saavutada kuni 6 protsenti suuremat jõudlust, kuni 20 
protsenti väiksema energia tarbimisega. Sõna „Sinergo“ (Safety Innovation Ergonomics) sümboliseerib mehe ja masina 
sümbioosi: kindel eesmärk, mille tagab tehnoloogiline innovatsioon, sealjuures maksimaalse produktiivsuse ja ohutusega 
nii töötajatele kui ka laole. 
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