
 
 
Sikkerhed
Den lange lavtplacerede styrestang giver en god sikkerheds-
afstand mellem fører og chassis. Krybekontakt, proportionel 
hastighed og sikkerhedsløft er blot nogle af de faktorer som 
skaber stor sikkerhed under transport og stabling hvor plad-
sen er trang. Det lave chassis beskytter førerens fødder. 

Køreegenskaber
Linde D08 kan løfte og flytte 2 paller med en samlet kapa-
citet på 1800 kg. De innovative styrehjul giver den optimale 
kombination mellem stabilitet og trækkraft i enhver situa-
tion. OptiLift®-styringen af masten giver fuldt proportionale 
og jævne løft. 

Komfort
Alle funktioner på den ergonomiske styrestang kan styres 
med enten højre og venstre hånd. En krybekontakt giver 
maskinen stor manøvreevne under trange pladsforhold.  
Førerens arbejde lettes yderligere af rummelig aflægnings-
plads til arbejdsredskaber som f.eks. krympeplast.

Driftsikkerhed
Den kraftige konstruktion gør D06/D08 til dobbeltstablere 
man kan stole på. Extraal® motorinddækningen og det utro-
ligt robuste chassis gør at maskinen er særligt beskyttet mod 
stød og skader. Den stabile mast og den holdbare gaffelvogn 
er lavet af kvalitetsstål som i høj grad bidrager til maskinens 
lange levetid og til hurtig, let og sikker lasthåndtering. 

Service
De nyudviklede støttehjul skal ikke justeres. Hertil kommer at 
den vedligeholdelsesfrie vekselsstrømsmotor reducerer 
serviceomkostningerne. Truckens parametre kan indstilles 
individuelt til føreren via et CAN-bus system. Let og enkel 
adgang til alle maskinens komponenter ikke blot til CAN-bus 
systemet men også alle invendige hovedkomponenter.

Elektrisk dobbeltstabler 
Kapacitet 600 kg - 800 kg 
D06, D08                            Type 1160-00



Tekniske data I henhold til VDI 2198
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1.1 Fabrikant  LINDE LINDE

1.2 Fabrikantens modelbetegnelse  D06 D08 / [D08 ION] 1)

1.2a Type  1160-00 1160-00

1.3 Motortype  Elektrisk Elektrisk

1.4 Betjening  Gående Gående

1.5 Løftekapacitet Q (t) 0.6 / 1.0 2) 0.8 / 1.0 3) 4)

1.6 Tyngdepunktsafstand c (mm) 600 600

1.8 Lastafstand til gaffelvogn x (mm) 862 / 928 5) 6) 858 / 924 6) 5)

1.9 Hjulafstand y (mm) 1413 / 1479 5) 6) 1463 / 1529 6) 5)

Væ
gt

2.1 Egenvægt (kg) 854 7) 948 [886] 1) 7)

2.2 Akseltryk med last, for/bag (kg) 912 / 1542 7) 991 / 1757 [940 / 1746] 1) 7)

2.3 Akseltryk uden last, for/bag (kg) 615 / 239 7) 674 / 274 [623 / 263] 1) 7)
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3.1 Hjul  Polyurethane Polyurethane 8)

3.2 Hjulstørrelse, for  Ø 230 x 75 Ø 230 x 75

3.3 Hjulstørrelse, bag  Ø 85 x 85 ( Ø  85 x 60) 9) Ø 85 x 85 ( Ø  85 x 60) 9)

3.4 Støttehjul (størrelse)  2x  Ø 125 x 40 2x  Ø 125 x 40

3.5 Hjul, antal, for/bag (x = kørehjul)  1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4) 9) 1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4) 9)

3.6 Sporvidde, for b10 (mm) 482 5) 482 5)

3.7 Sporvidde, bag b11 (mm) 360 / 380 5) 10) 360 / 380 5) 10)
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4.2 Højde, mast sænket h1 (mm) 1465 5) 1465 5)

4.3 Friløft h2 (mm) 150 5) 150 5)

4.4 Løftehøjde h3 (mm) 2024 5) 2024 5)

4.5 Masthøjde, mast hævet h4 (mm) 2652 5) 2652 5)

4.6 Initialløft h5 (mm) 125 125

4.9 Højde af styrestang i køreposition min./max. h14 (mm) 740 / 1230 740 / 1230

4.10 Højde på støtteben h8 (mm) 80 80

4.15 Masthøjde, mast sænket h13 (mm) 86 86

4.19 Totallængde l1 (mm) 1859 5) 1914 5)

4.20 Længde inkl. gaffelryg l2 (mm) 709 5) 764 5)

4.21 Totalbredde b1/b2 (mm) 720 5) 720 5)

4.22 Gaffeldimentioner s/e/l (mm) 60 x 180 x 1150 11) 60 x 180 x 1150 11)

4.24 Slædebredde b3 (mm) 711 5) 711 5)

4.25 Gaffelafstand, min./max. b5 (mm) 540 / 560 5) 540 / 560 5)

4.26 Bredde mellem støtteben b4 (mm) 210 / 230 210 / 230

4.31 Frihøjde under mast m1 (mm) 20 / 145 12) 20 / 145 12)

4.32 Frihøjde under gaflerne m2 (mm) 20 / 145 12) 20 / 145 12)

4.34.1 Gangbredde med 1000 x 1200 mm palle på tværs Ast (mm) 2104 13) 2158 13)

4.34.2 Gangbredde med 800 x 1200  mm palle på langs Ast (mm) 2154 13) 2208 13)

4.35 Venderadius Wa (mm) 1616 / 1682 6) 1666 / 1732 6) 14)
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5.1 Kørehastighed, med/uden last (km/t) 6 / 6 15) 6 / 6 15)

5.2 Løftehastighed, med/uden last (m/s) 0.114 / 0.152 7) 0.1 / 0.152 7)

5.3 Sænkehastighed, med/uden last (m/s) 0.245 / 0.171 7) 0.251 / 0.171

5.8 Max. stigeevne, med/uden last (%) 14.0 / 25.0 -

5.9 Accelerationstid, med/uden last (s) 7.6 / 6.6 -

5.10 Bremse  Elektro-magnetisk Elektro-magnetisk

El
-m

ot
or

6.1 Køremotor, 60 minutters cyklus (kW) 1.2 1.2

6.2 Løftemotor, omdrejningstal v/S3 15% (kW) 1.2 1.2

6.3 Batteri i.h.t. DIN 43531/35/36 A,B,C,no  2PzB 43 535/B [Li-ION] 1)

6.4 Batterispænding, nominel kapacitet (5t) (V)/(Ah) 24 / 150 16) 24 / 250 [23 / 82] 1)

6.5 Batterivægt (± 5%) (kg) 157 212 [150] 1)

6.6 Energiforbrug i henhold til VDI cyklus (kWh/t) 0.61 -

10.7 Støjniveau målt i LpAZ (ved førersædet) (dB(A)) 65 65

  1) Værdier i [ ] gælder for Lithium-ION batterier, se linje 6.4
  2) Eksempel på fordeling af last 600 kg på gaflerne, 1000 kg på  
  gaffelarmene. Maks. totallast: 1600 kg.
  3) 1600 kg på gaffelarmene (initialløft) - reduceret til 800 kg på  
  løftede gafler (løft)
  4) Eksempel på fordeling af last 800 kg på gaflerne, 1000 kg på  
  gaffelarmene. Maks. totallast: 1800 kg.
  5) (± 5 mm)
  6) Gafler hævede/sænkede
  7) (± 10%)
  8) Fastgummi + vulkolan / vulkolan

  9) Værdier i paremtes gælder for tandem lasthjul.
10) Afhængig af gaffelafstand; se 4.25
11) Med ekstra hydraulik h4 ny min. = h4 + 100 mm og 
  h2 ny maks. = h2 - 100 mm
12) min./maks.
13) Inklusiv et min. 200 mm frirum i gangbredden
14) Med krybehastighed = styrestang i lodret position
15) (± 5%)
16) British Standard Circuit A



Master (D06/D08) (i mm) Standard mast Standard mast Standard mast

Løft h3 1574 1724 2024

Løft + gaffelhøjde h3+h13 1660 1810 2110

Mast sænket h1 1365 1440 1590

Mast hævet h4 2202 2352 2652

Friløft h2 150 150 150



ncnielsen
Nørregade 66
7860 Balling
Telefon 99 83 83 83 l fax 97 56 46 24
www.nc-nielsen.dk l linde@nc-nielsen.dk

Fantastiske fordele

Batteri og ladere
3  Traditionelle syrebatterier BS eller 2PzS 

batterier op til 250Ah
3  Batteriskift fra siden på 2PzS
3  Kan leveres med indbygget lader
3  Kan leveres med Lithium-ion batterier
3  Kan lades 60% på 40 min

Håndtering
3  Kompakt og stærk chassis gør hånd-

teringen lettere hvor pladsen er trang
3  En krybekontakt sikrer stor manøvre-

evne i trange omgivelser, hvor man 
arbejder med styrestangen i lodret 
position

3  Lang styrestang reducerer arbejds-
byrden under håndtering

3  Pallestop på støttebenene øger 
 produktiviteten under arbejde med 
 2 paller

Styring
3  Separate kontakter til initialløft og løft 

i højden
3  OptiLift giver proportional løft 
3  Krybefunktion sikrer høj manøvreevne 

hvor pladsen er trang
3  Alle kontakter og funktioner er ergono-

misk indbyggede i styregrebet
3  Kan leveres med ekstra knapper til 

at hæve/sænke gaflerne på siden af 
maskinen

3  Kan leveres med automatisk løfte- eller 
løfte/sænke-funktion

Motor
3  Kompakt, effektiv og vedligeholdelses-

fri 1.2 kW vekselsstrømsmotor
3  Maks. kørehastighed: 6 km/t (kan 

indstilles)
3  Den innovative udformning af styre-

hjulene giver maksimal trækkraft og 
stabilitet

Vedligehold
3  Støttehjul behøver ingen justering
3  Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor, 

da fugt og støv ikke kan trænge ind
3  CAN-bus teknologi sikrer hurtig og 

enkel adgang til alle maskinens data 
og indstilling af maskinens parametre

3  Hurtig og enkel afgang til alle hoved-
komponenter via servicepanelet i front
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Løft
3  OptiLift mast  mast funktioner giver 

både fuldt proportionale løft samt 
jævn og lydløs lasthåndtering

3  Soft landing beskytter lasten når 
 gaflerne sænkes
3  Initialløftet er uafhængigt af selve 

løftet
3  Maks. løftehøjde op til 2024 mm
3  Maks. lastkapacitet i dobbeltstabling: 

600 kg (D06) og 800 kg (D08) på 

Bremse
3  Utroligt effektive mekaniske bremser, 

som tilkobles når styrestangen er i 
lodret eller i vandret position

3  Automatisk elektrisk nedbremsning 
når kørekontakten slippes eller ved 
retningsskift 

3  Maskinen nedbremses gradvist inden 
den standser, så føreren altid har det 
fulde overblik

3  Ingen tilbagerulning når man starter på 
en stigning

Sikkerhed
3  Alle løft er sikre løft, også når styre-

stangen er i lodret position.
3  Proportionel hastighedskontrol, som 

automatisk tilpasser maskinens hastig-
hed til styrestangens vinkel og som 
betyder stor sikkerhed, komfort og 
produktivitet

3  Endepunktsmodstand på styrestan-
gen så man undgår ufrivillig, kraftig 
opbremsning

3  Blødt tilbageslag forhindrer at styre- 
stangen slår kraftigt tilbage mod 
motorhjelmen, når styrestangens slip-
pes og glider tilbage til lodret position 

3  Lang og lavt placeret styrestang


