REKLAAMTEKST

Uue põlvkonna täielikult võrku
ühendatud LINDE vastukaalutõstukid
on valmis tulevikuks!

U

ue mudeli väljatöötamist alustati puhtalt lehelt. Tehti põhjalik klientide ja
kasutajate küsitlus, testsõidud ja töötoad, peaaegu tuhat tõstukijuhti ja 26 ettevõtet osales mudeli arendustöös.
Tööstus 4.0 valmidusega
Oluline uuenduslik omadus on see, et tõstukid on standardvarustuses täielikult võrku
ühendatud: võttes arvesse kõige rangemaid
turvanõudeid, edastatakse asjakohased andmed pilveserverisse, millele saavad juurdepääsu kliendid ja müügipartnerid. Andmeid
saavad kõik hallata ja analüüsida. Edaspidi
on võimalik läbi viia tarkvaravärskendusi ja
aktiveerida funktsioone nagu kauba kaalu
näit on-line-programmi kaudu. Tulevikus saame kohandada kahveltõstukeid muutuvate
klientide vajadustega kogu elutsükli vältel –
isegi vajadustega, millest me täna veel midagi ei tea. Juba on kättesaadav kaugdiagnostika, hoolduste meeldetuletus ja ennetav
hooldus, mis vähendavad tõstukite seisuaegu ja aitavad kulusid vähendada.
Suurenenud turvalisus ja tootlikkus tänu
paremale nähtavusele
Piiramatu nähtavus kõikjal on kahveltõstukite kasutamisel kiire, täpse ja ohutu töötamise
oluline tingimus. Ainuüksi tõstemastipoolset
nähtavust on vana mudeliga võrreldes suu-

rendatud 20 protsenti. Õhukesed A-piilarid ja
asümmeetrilised mastiprofiilid suurendavad
vaatevälja, mis hõlbustavad koorma paigutamist millimeetri täpsusega. Lamedam vastukaal võimaldab paremat tahavaadet, tugevdatud klaasist katus tagab maksimaalse nähtavuse ja parima võimaliku kaitse.
Uute Linde mudelite ilmastikukindel kabiin tagab optimaalse nähtavuse külgedele
tänu täielikult klaasitud ustele. Lisaks tagab
kallutussilindrite ja kandekarkassiga «Protector Frame» kontseptsioon masti stabiilsuse ja
maksimaalse jääktõstevõime. Ohutuse osas
järgib Linde Material Handling nägemust
nullist: pikas perspektiivis tuleb õnnetuste
arv vähendada nullini. Püüdlusele aitavad
kaasa valgustusvõimalused nagu LED-tulede
ribad ja VertiLight mittepimestava valgustuse jaoks, lisaks hoiatus- ja abisüsteemid Linde Safety Pilot ja Linde Safety Guard, mis pakuvad juhile lisateavet teiste tõstukite ja inimeste asukohast, aidates ära hoida õnnetusi. Linde laadimisabi on standardvarustuses,
sekkudes aktiivselt kohe, kui koormus läheneb tõstevõime piirile.
Maksimaalselt jätkusuutlik
Diisel- ja gaasitõstukid jäävad lähitulevikus
paljude klientide esimeseks valikuks tänu
suurele jõudlustele ja laialdasele kasutusvõimalusele. Seetõttu pingutati energiatarbimi-

se optimeerimiseks ja produktiivsuse suurendamiseks, vähendades samal ajal heitkoguseid. Linde Material Handling on selle saavutanud, kasutades kaasaegset hooldussõbralikku tööstusmootorit, integreerides DPF
filtri standardvarustusse ja optimeerides Linde hüdrostaatilist ajamit. Testmõõtmised näitavad, et Linde tõstukid on kuni 30 protsenti ökonoomsemad kui konkurendid, olles ka
produktiivsuselt selgelt paremad. See muudab Linde tõstukid kasutusea jooksul veel
kuluefektiivsemaks. Samal ajal on nad ressursisäästvamad ja tekitavad vähem ohtlikke kasvuhoonegaase tänu Euro V heitkoguste standardile vastavale Deutzi mootorile.
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