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Kütuse 
kokkuhoid 
käsikäes
suure 
jõudlusega
Linde Material Handling on tõstnud oma 
39X-seeria  diisel- ja gaasitõstukid viie 
kuni kaheksa tonnise tõstevõimega EVO 
standardi tasemele. Kliendid saavad 
nüüd kasu kuni 20-protsendisest kütu-
se kokkuhoiust võrreldes eelmise ver-
siooniga. Lisaks muudavad arvukad 
uued tehnilised omadused kompakt-
sed, kuid samas võimsad Linde H50-
H80/1100 EVO tõstukid veelgi tõhusa-
maks ja ohutumaks. Peale selle on tõs-
tukid puhtamad kui kunagi varem tänu 
ulatuslikule heitgaasi järeltöötlussüs-
teemile.

Kõige kaasaegsem mootori tehnoloogia 
ja üleminek elektroonilisele ajamikont-
rollerile tagavad kõrge kütusesäästlik-
kuse. Koos suure muutuvtootlikkusega 

aksiaalkolbpumba valiku ja Linde hüd-
rostaatilise ajami mootoritega on op-
timeeritud mootori omadused ja suur 
tootlikkus saavutatavad väikesel kiiru-
sel. Edasine kokkuhoiu potentsiaal tu-
leneb valikust kolme erineva sõidure-
žiimi – „Economy“, „Efficiency“ ja „Per-
formance“ – vahel. Sõidurežiimide eel-
valikut saab teha nii, et sõiduki toot-
likkus vastaks kliendi nõuetele. Veelgi 
täpsemalt häälestatud hüdrostaatika ja 
seadistatav sõidudünaamika  avaldu-
vad sõidukijuhtidele, aidates kaasa kuni 
20-protsendilisele kütusetarbimise vä-
hendamisele. Ja see tasub end ära:  tu-
ginedes 5000 töötunnile vastavalt VDI 
tsüklile ja oletatavale diislikütuse liitri-
hinnale on kokkuhoid kuni 4500 eurot.

Ohutust ja mugavust 
täiendavad funktsioonid

Linde H50-H80/1100 EVO-seeria diisel- 
ja gaasitõstukitel on funktsioonid Lin-
de Engine Protection System (LEPS) ja 
Linde Curve Assist standardvarustuses. 
Mõlemad funktsioonid tagavad suure-
ma tööohutuse, suurendades samal ajal 
tõstukite majanduslikku efektiivsust. 
LEPS-funktsioon jälgib olulisi mootori 
parameetreid nagu õlitaset, õlisurvet, 
jahutusvedeliku  taset ja temperatuuri 
ning kuvab ekraanile juhi jaoks vajalik-
ku informatsiooni hoolduse kohta.

Mitmeastmeliseks hoiatus- ja kaitse-
süsteemiks disainituna lülitub tõstuk 
vajadusel ümber aeglasesse režiimi. 
Linde Curve Assist-funktsioon vähen-
dab sõidukiirust kurvis proportsionaal-
selt pöördenurgaga, tagades seega töö-
ohutuse. Linde on ainus tootja maail-
mas, kes pakub seda funktsiooni stan-
dardvarustuses, ilma lisakuludeta.
Sõidukijuhi töökoha eesmärk on taga-
da pingevaba istumisasend.  Kummist ja 
metallist laagritega eraldatud juhikoht 
neelab kõrge tasemega vibratsiooni ja 
lööke ning kaitseb sõidukijuhti ohtliku 
üldvibratsiooni eest. 

AdBlue® tehnoloogia

Just nagu uute diislikütusel rasketõs-
tukite HT100Ds kuni HT180Ds puhul, 
rakendab Linde heitkoguste vähenda-
miseks uusimat tehnoloogiat ka oma 
uues H50-H80 EVO-seerias.  Deutz dii-
selmootoril on mootorisisesed funkt-
sioonid nagu heitgaasitagastus ja täien-
dav järeltöötlus AdBlue® tehnoloogia-
ga lämmastikoksiidide (NOx) vähenda-
miseks. See tähendab, et diiselmootor 
vastab ELi direktiivi 2004/26/EÜ heit-
koguste tasemele 4 võimsusvahemikus 
56-130 kW, mis nõuab lubatud lämmas-
tiksaaste 88-protsendilist vähendamist. 
Linde siiski mitte ainult ei täida neid 
rangeid piiranguid, vaid teeb enamat. 


