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AKÜLÜ
Depolamayı artırın ve maliyetleri azaltın

STANDART ÖZELLİKLER  15E/20SE/20SHE/20WHE

AC elektrik teknolojisi bütün AisleMaster'ın akülü forkliftleri için 
standart olarak sunulur. Böylece benzer modeldeki rakiplerine 
karşı bir adım önde yer alır.

Akülü forkliftin faydası
AC motorun başlıca faydaları arasında, daha fazla üretkenlik, daha iyi
hızlanma ve tırmanma kabiliyeti için kıvrak palet hareketlerine yol açan 
gelişmiş performans seviyeleri bulunur. Ayrıca daha az aşınabilir parça 
vardır, bu da daha az bakım ve daha az servis süresi anlamına gelir.

Kullanıcının operasyonuna ve ihtiyaçlarına göre veriler değişebilmektedir. 
Çatal uzunlukları ve kaldırma yüksekliği operasyona ve ihtiyaçlara göre 
artırılabilir.

Kaldırma yüksekliği 4300 mm to 15000 mm

Baş üstü korumanın yüksekliği 2270 mm

Yük kapasitesi 1500 kg to 2500 kg

Azami hız  16 km/sa

Kaldırma hızı, yüklü 0.4 m/sn

Kaldırma hızı, yüksüz 0.5 m/sn

Lastik boyutları, ön 412 x 174 mm

Lastik boyutları, arka 457 x 178/229 mm

Çalışabileceği eğim, yüklü 12%

Çalışabileceği eğim, yüksüz 15%

Akü kapasitesi  620 Ah to 930 Ah

Akü gerilimi  48 V

Ekipmanın ağırlığı, akü hariç  5150 kg to 5510 kg

Ekipmanın ağırlığı, akü dahil  6400 kg to 7100 kg

Standart renk  Yellow and Grey

Standart koltuk KAB

Açıklama



LPG
Gelişmiş teknoloji, temiz kullanım

AisleMaster LPG motorlu forkliftlerde kabul edilen öncülerden biridir. 
AisleMaster, emisyonları ve yakıt ekonomisini iyileştirmek için standart 
olarak kapalı döngü yakıt sistemi ile donatılmıştır ve özel olarak 
tasarlanmış motor bölmesi soğutma sistemi, maksimum çalışma süresi 
ve güvenilirlik için motorun verimli çalışmasını sağlar.

LPG yakıtın faydaları
LPG'nin en önemli faydası düşük emisyon seviyesi sayesinde iç ve dış 
alanda kullanılabilmesidir. LPG ayrıca ekipmanın güç kaybetmeden 
sahada 7/24 sorunsuzca çalışmasını sağlar.

STANDARD SPECIFICATION 20S/20WH

Kullanıcının operasyonuna ve ihtiyaçlarına göre veriler değişebilmektedir. 
Çatal uzunlukları ve kaldırma yüksekliği operasyona ve ihtiyaçlara göre 
artırılabilir.

Açıklama

Kaldırma yüksekliği 4300 mm to 12400 mm

Baş üstü korumanın yüksekliği 2311 mm

Yük kapasitesi 2000 kg

Azami hız  11 km/sa

Kaldırma hızı, yüklü 0.4 m/sn

Kaldırma hızı, yüksüz 0.5 m/sn

Lastik boyutları, ön 406 x 178 mm

Lastik boyutları, arka 457 x 200 mm

Çalışabileceği eğim, yüklü 15%

Çalışabileceği eğim, yüksüz 15%

Motor  3.0l GM Water Cooled

Ekipmanın ağırlığı 6400 kg to 7000 kg

Standart renk  Yellow and Grey

Standart koltuk KAB


