
 

Sikkerhed
Det runde, bløde design af chassiset og den lave frihøjde til 
gulvet yder god beskyttelse af førerens fødder, mens styre-
stangens udformning beskytter førerens hænder. Den lange, 
lavt placerede styrestang giver en god sikkerhedsafstand til 
føreren, og gør maskinen let at håndtere.

Køreegenskaber
Kombinationen af vekselsstrømsmotor og Linde LAC digital 
kontrol gør disse el-palleløftevogne utroligt produktive. 
Alle parametre kan tilpasses præcist til den enkelte opgave, 
og i de situationer, hvor der er brug for et ekstra kraftover-
skud tilkobles automatisk en booster-effekt, som giver yder-
ligere trækkraft.

Komfort
Alle funktioner på den ergonomiske styrestang let betjenes 
med enten højre eller venstre hånd. En krybekontakt giver 
maskinen stor manøvreevne i trange omgivelser. Maskinens 
hastighed ændres proportionalt i forhold til afstanden 
mellem maskinen og føreren. Disse brugervenlige maskiner 
leverer præcis lasthåndtering og øget produktivitet.

Driftsikkerhed
Trods det elegante udseende er der tale om en både kraftig og 
slidstærk maskine. Styrestangen, som er lavet af Grivory®, er 
på én gang både let, varm og robust. Som inddækning til både 
motor og batteri har man som noget nyt anvendt Exxtral®. 
Det betyder at de tekniske komponenter er godt beskyttede 
af dette stærke, holdbare og formstabile materiale. Maskinen 
opnår en lang levetid uden problemer, blandt andet fordi hver 
gaffelspids kan modstå et tryk på 2.000 kg. 

Service
Alle maskiner kræver vedligehold. I dette tilfælde betyder den 
vedligeholdelsesfrie vekselstrømsmotor færre driftstop og 
driftsomkostninger. En servicemontør kan uden problemer 
udlæse alle maskinens data via en CAN-bus opkobling. 
Let og enkel adgang til alle maskinens komponenter betyder 
at serviceeftersyn kan klares på meget kort tid.

Elektrisk palleløftevogn 
Kapacitet 1600, 1800 og 2000 kg 
T16, T18, T20 Type 1152



Technical Data according to VDI 2198
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1.1 Fabrikat  LINDE LINDE LINDE

1.2 Modelbetegnelse  T16 / [T16 ION] 1) T18 / [T18 ION] 1) T20 / [T20 ION] 1)

1.2a Type  1152 1152 1152

1.3 Motor  Batteri Batteri Batteri

1.4 Førerposition  Gående/stående Gående/stående Gående/stående

1.5 Lastkapacitet Q (t) 1.6 1.8 2.0

1.6 Tyngdepunktsafstand c (mm) 600 600 600

1.8 Lastafstand til gaffelryg x (mm) 890 / 962 2) 3) 890 / 962 2) 3) 890 / 962 2) 3)

1.9 Hjulafstand y (mm) 1312 / 1378 2) 3) 1312 / 1378 2) 3) 1312 / 1378 2) 3)

Væ
gt

2.1 Egenvægt (kg) 421 [328] 1) 485 [349] 1) 582 [426] 1)

2.2 Akseltryk med last, for/bag (kg) 681/1340 [591/1337] 1) 748/1537 [650/1499] 1) 874/1708 [749/1677] 1)

2.3 Akseltryk uden last, for/bag (kg) 327 / 94 [237 / 91] 1) 350 / 135 [252 / 97] 1) 432 / 150 [307 / 119] 1)
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3.1
Dæktype: fastgummi, superelastisk,  

luft, polyurethan
 R+P/P 4) R+P/P 4) R+P/P 4)

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

3.3 Hjulstørrelse, bag  Ø 85x105 (Ø 85x100) 5) Ø 85x105 (Ø 85x100) 5) Ø 85x105 (Ø 85x100) 5)

3.4 Støttehjul (dimensioner)  Ø 125 x 40 Ø 125 x 40 Ø 125 x 40

3.5 Hjul, antal køreside/lastside (x = trækhjul)  1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4) 5) 1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4) 5) 1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4) 5)

3.6 Sporvidde, for b10 (mm) 482 482 482

3.7 Sporvidde, bag b11 (mm) 355 / 395 / 515 355 / 395 / 515 355 / 395 / 515
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4.4 Løftehøjde h3 (mm) 125 125 125

4.9 Højde på styregreb i arbejdshøjde, min./maks. h14 (mm) 740 / 1208 740 / 1208 740 / 1208

4.15 Højde med sænket mast h13 (mm) 88 88 88

4.19 Totallængde l1 (mm) 1650 1725 [1650] 1) 1800 [1725] 1)

4.20 Længde til gaffelryg l2 (mm) 500 575 [500] 1) 650 [575] 1)

4.21 Totalbredde b1/b2 (mm) 720 720 720

4.22 Gaffeldimensioner s/e/l (mm) 55 x 165 x 1150 55 x 165 x 1150 55 x 165 x 1150

4.25 Gaffelafstand, min./maks. b5 (mm) 520 / 540 / 560 / 680 520 / 540 / 560 / 680 520 / 540 / 560 / 680

4.32 Frihøjde under gaflerne, min./maks. m2 (mm) 36 / 161 6) 36 / 161 6) 36 / 161 6)

4.33
Gangbredde med 1000 x 1200 mm palle på 

tværs
Ast (mm) 1900 7) 8) 9) 1975 [1900] 1) 7) 8) 9) 2050 [1975] 1) 7) 8) 9)

4.34 Gangbredde med 800 x 1200 mm palle på langs Ast (mm) 1950 7) 8) 2025 [1950] 1) 7) 8) 2100 [2025] 1) 7) 8)

4.35 Venderadius Wa (mm) 1440 / 1510 2) 7)
1515 / 1585 [1440 / 

1510] 1) 2) 7)

1590 / 1660 [1515 / 

1585] 1) 2) 7)

5.1 Kørehastighed, med/uden last (km/t) 6 / 6 6 / 6 6 / 6
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5.2 Løftehastighed, med/uden last (m/s) 0.035 / 0.044 0.033 / 0.044 0.034 / 0.044

5.3 Sænkehastighed, med/uden last (m/s) 0.065 / 0.062 0.065 / 0.063 0.07 / 0.06

5.8 Stigeevne, med/uden last (%) 13.0 / 24.0 12.0 / 24.0 10.0 / 24.0

5.9 Accelerationstid, med/uden last (s) 7.4 / 6.4 7.5 / 6.4 7.6 / 6.4

5.10 Bremse  Electro-magnetisk Electro-magnetisk Electro-magnetisk

M
ot

or

6.1 Køremotor (60 minutter) (kW) 1.2 1.2 1.2

6.2 Løftemotor på S3 15% (kW) 1 1 1.2

6.3 Batteri til DIN 43531/35/36 A, B, C, Nr.  2PzS-B [Li-ION] 43 535/B 2PzS [Li-ION] 43 535/B 3PzS [Li-ION]

6.4 Batterispænding, nominel kapacitet (5 t) (V/Ah) 24 / 150 [24 / 82] 1) 24 / 250 [24 / 164] 1) 24 / 375 [24 / 410] 1)

6.5 Batterivægt (± 5%) (kg) 157 [63] 212 [84] 288 [151]

6.6 Energiforbrug i henhold til VDI-cyklus (kWh/t) 0.38 0.38 0.38

An
de

t 8.1 Styring  LAC LAC LAC

8.4 Støjniveau ved førerens øre (dB(A)) <70 <70 <70

  1) Værdierne i [ ] gælder for Lithium-ION batteri - se linje 6.4
  2) Gafler hævet/sænket
  3) (± 5 mm)
  4) Fastgummi + vulkolan / vulkolan
  5) Tal i parentes gælder for tandem lasthjul

  6) min./max.
  7) Med krybehastighed og styrestang i lodret position
  8) Inkl. et friareal i gangbredden på 200 mm (min.)
  9) Med 1150 mm gaffellængde



Batteri
Energi (kWh) 
Bly/syre [Li-ION]

Batterikapacitet 
(Ah) 
Bly/syre[Li-ION]

Batterivægt (kg) 
Bly/syre [Li-ION]

Dimension l2 
(mm)

Dimension l1 
(mm)

Gaffellængde l 
(mm)

Venderadius 
Wa (mm)

Gangbredde 
med palle  
800 x 1200  
på langs

Gangbredde 
med palle 
1000 x 1200 
på tværs

Ladetid for fuld 
opladning Li-ION 
med optimeret 
lader

2-PzS-B* 2,66 [1,8/3,6] 150 [82/164] 140 [63/84] 500 1650 1150 1440 1950 1900 1t30min/1t30min

2-PzS 4,44 [4,5/9,0] 250 [205/410] 210 [110/151] 575 1725 1150 1515 2020 1975 1t30min/2t40min

3-PzS** 6.66 270-375 290 650 1800 1150 1590 2100 2050 -

 *Ikke muligt for T20 ION / **Ikke muligt for T16 modellerne



Fantastiske fordele

Bremser
3  Utroligt effektive elektromagnetiske 

bremser, som tilkobles når styrestan-
gen er i lodret eller vandret position

3  Automatisk nedbremsning når køre-
kontakten afbrydes eller ved 

 retningsændring
3  Maskinen nedbremser gradvist inden 

den standser, så føreren altid har det 
fulde overblik

Arbejdsområde og display
3  Bred og dyb aflægningsplads til 
 krympefolie, kuglepenne, tusch etc.
3  Slidstærk Exxtral® motor- og batteri-
 inddækning
3  Multifunktionsdisplay er standard og 

omfatter bl.a. timetæller, service- og 
 batteriindikator og visning af fejlkoder

Mange muligheder for batteri og ladere
3  Lang række af bly/syre batterier fra 

2.1kWh til 7.1kWh (150-375Ah) mulig-
hed for indbygget 35A lader, og batte-
riskift på ruller fra siden 

3  Li-ION batterier fra 1.8kWh til 9.0kWh 
(82-410Ah) med optimeret lader

Vekselstrømsmotor og booster-effekt
3  Kraffuld, letløbende vekselstrøms-

motor på 1,2 kW (v/100% ydelse)
3  Kørehastighed kan indstilles op til 

6km/t med eller uden last
3  Booster-effekt giver større træk-

kraft når der er brug for det 
3  Ingen tilbagerulning når man star-

ter på en stigning
3  Stigeevne: 24% uden last, 10% 

med 2 tons last

Vedligeholdelse og CAN-bus opkobling
3  Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor, 

som også er fugt- og støvfri
3  CAN-bus opkobling sikrer hurtig og let 

adgang til alle maskinens data
3  Via diagnose-porten kan alle parame-

tre indstilles individuelt
3  Under motorinddækningen er der 
 hurtig og nem adgang til de 
 vigtigste komponenter

Chassis og gafler
3  Kompakt design med runde former
3  Stærk og robust stålkonstruktion
3  Lavt chassis som beskytter førerens 

fødder
3  Slidstærke gaffelspidser er ideelle til 
 paller som står tæt. Hver gaffelspids 

kan modstå et tryk på 2,000 kg uden 
at deformere

3  Store, affjedrede styrehjul, som gør at 
maskinen kører stabilt på ramper og 

Styrestang og -greb
3  Ergonomisk Grivory® styrestangsgreb 

gør maskinen let at bruge 
3  Lang, lavt placeret styrestang giver 

stor sikkerhedsafstand mellem fører 
og chassis

3  Fantastisk beskyttetse af førerens 
hænder 

3 Brugervenlige kontakter, som kan 
bruges med både højre og venstre 
hånd, med eller uden handsker

Styring
3  Proportionel hastighedskontrol, som auto-

matisk tilpasser maskinens hastighed til 
styrestangens vinkel, og som betyder stor 
sikkerhed, komfort og produktivitet

3  En krybekontakt sikrer stor manøvreevne i 
trange omgivelser, hvor man arbejder ved 
lav hastighed med styrestangen i lodret 
position

3  Med endepunktsmodstand på styrestangen 
undgår man ufrivillig, kraftig opbremsning

3  Blødt tilbageslag forhindrer at styrestangen 
slår kraftigt tilbage mod motorhjelmen, når 
styrestangen slippes og glider tilbage til  

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 Pr
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