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DESEMPENHO

SEGURANÇA

CONFORTO

QUALIDADE

Comportamento de trabalho

Visibilidade
+ Mastro EASY View
+ vidros blindados acima sem reforços
+ pilares finos

Arrumação para objetos
+ Suporte para smartphone
+ Suporte para copo
+ Compartimento dobrável na traseira

Tecnologia energética
+ Bateria de iões de lítio recarregavel
+ também é possivel instalar uma
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+ inversão dinâmica
+ programas de condução
personalizáveis

+ comportamento de condução

„Experiência E-Power excelência na utilização do
Sprintmode. Desde o início, os nossos operadores atingiram
tempos recorde de voltas nunca antes vistos com qualquer outro
empilhador eléctrico. O resultado final foi uma notável taxa de
manuseamento de 130 paletes por hora.”

adaptável
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Direção/volante
+ rodas direccionais giratórias
90 graus

+ círculo de viragem pequeno
+ eixo combinado
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Manuseamento
do garfo
+ com minilevers e braço de apoio
+ reação sensível
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Indicação/Écran
+ Easy Control
+ Desempenho e funções
de segurança num instante
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Dispositivos
de segurança

+ controlo de velocidade em curva
+ controlo inteligente do cinto

Banco do operador
+ apoio lombar
+ pode ser bem ajustado
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de segurança

+ Safety Light 4Plus
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Puesto de trabalho
+ coluna de direção ajustável
em 3 posições

+ muito espaço para os pés
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Entrar/sair
+ antideslizante
+ pega de apoio
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Suporte dos braços
+ ajustável de forma continua
+ amplamente ajustável na horizontal
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Interruptores secundários

+ no ecrã
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Inversão de marcha
+ no volante e no apoio de braço
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bateria de chumbo ácido

+ Indicação de carga da bateria
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Qualidade /
processamento
+ não faz barulho
+ distâncias exactas entre peças
+ grande proporção de metal
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Manutenção
+ sem manutenção da bateria
+ Fácil acesso aos pontos manutenção

1,2 Muito bom
Equipamento de série
+ equipamento abrangente:

Ecrã a cores com display intuitivo
Menu de navegação, pegas, cinco
programas de condução, e muito
mais
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