Linde uued virnastajad nii sise- kui ka välitöödeks tõstavad ettevõtjate efektiivsust
Saksamaa tõstukite ja laotehnika tootja Linde Material
Handling esitles uut virnastajat. Linde masinate käsitsemine on alati lihtne ja ergonoomiline, et juht saaks
kontsentreeruda oma tööle
ning teha seda senisest kiiremini, turvalisemalt ja efektiivsemalt.
Linde uued võimsad 1,4-2tonnise
tõstejõuga lükandmastiga virnastajad
Linde R14G-R20G on loodud laadimiseks nii sise- kui ka välitingimustes.
Eriti elastsed ja suured rattad aitavad
virnastajatel tööga hakkama saada ka
ebatasasel või märjal pinnal ning sobivad seetõttu ideaalselt igasugustes ilmastikuoludes veoautodele kauba peale- ja mahalaadimiseks, samuti kasutamiseks kaldteedel ja välialadel.
Selline paindlikkus muudab Linde
uued virnastajad tarvilikuks toidu- ja
ehitusmaterjalide kaupluste, logistikakeskuste, metallitööﬁrmade ja kõigi
teiste igapäevatöös, kes vajavad jõulisi virnastajaid kauba sujuvaks ning kiireks vastuvõtuks, laadimiseks ja saatmiseks.
Rahuldamaks ka kõige nõudlikumat
maitset, on uutel Linde R14G-R20G
virnastajatel kuni 458 mm läbimõõduga esirattad, eriti elastsed rehvid ning
kliirens on tõstetud 168 mm kõrguseks.
Kõrgendatud istekohalt on ideaalne
kontrollida igat virnastaja liikumist.
Operaatori kasutada on reguleeritava
kõrgusega õhkvedrustusega iste, mis
kaitseb juhti suuremate põrutuste ja
raputuste eest. Virnastaja on varustatud 6,5 kW mootoriga ning arendab
maksimaalset kiirust kuni 14 km/h.

Saadaval on kolme erineva tõstejõuga mudelit (1,4 ;1,6 või 2,0t) ning
tõstekõrgus kuni 7,7 meetrit. Olemas
on ka ilmastikukaitsega mudel, millel
on 28millimeetrine tugevdatud klaasist katus, aknad külgedel ja täielikult klaasiga varustatud uks ning lisaks kabiinivalgustus, soojendusega
esi- ja tagaaknad ning uksetugevdus.
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 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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