
PALLELØFTER MED PLATFORM
T20 AP | T25 AP

Sikkerhed
Denne palleløfter med sammenfoldelig sideafskærmning er 
perfekt designet til at beskytte føreren under arbejdet. Automatisk 
hastighedsnedsættelse ved kørsel i kurver, automatisk bremsning, 
når kontakten slippes, bidrager til sikkerheden. Elektromagnetisk 
bremsning, der kan aktiveres af dødemandskontakten i platformen 
eller nødstopknappen, er proportionel med lastens vægt.

Ydelse 
Den yderst effektive produktivitet er Linde palleløfterens virkelige 
styrke. Den kompakte og kraftige 2,3 kW-vekselstrømsmotor byder 
på hastigheder på op til 10 km/t, og de innovative styrehjul muliggør 
nøjagtig manøvreren og sikrer den optimale blanding af stabilitet 
og trækkraft i enhver situation, hvilket bidrager til effektiv og sikker 
lasthåndtering op til 2,5 t. 

Komfort
Den fuldt affjedrede førerplads holder føreren koncentreret 
og opretholder høj effektivitet under hele arbejdet. Alle 
betjeningselementer på den ergonomiske styrestang kan nemt 

betjenes med begge hænder. Opgaverne gøres lettere takket være 
de store opbevaringsrum til arbejdsredskaber. 

Driftssikkerhed 
Palleløfterens solide konstruktion giver høj driftssikkerhed og en 
lang levetid. Hver gaffelspids kan belastes med op til 2000 kg uden 
at blive beskadiget. Gaffelspidsernes afrundede underside gør det 
let at køre under lukkede paller, og formen gør det også nemt at 
håndtere alle typer paller og sikrer også en hurtig, effektiv og sikker 
lasthåndtering.

Service
En vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor reducerer 
serviceomkostningerne. Driftsparametrene kan justeres individuelt 
efter førerens behov via CANBUS-systemet, som også giver 
servicemontøren nem og hurtig adgang, ikke alene til truckdata, men 
også til alle maskinens primære komponenter.

KAPACITET 2000 - 2500 KG | SERIE 1153

Her kan du finde mere indhold via din smartphone: Linde Augmented Reality App



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
I HENHOLD TIL VDI 2198
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1.1 Fabrikant LINDE LINDE

1.2 Modelbetegnelse T20 AP T25 AP

1.3 Motortype Batteri Batteri

1.4 Betjening Stående Stående

1.5 Lastkapacitet/last Q (t) 2,0 2,5

1.6 Tyngdepunktsafstand (mm) c (mm) 600 600

1.8 Lastafstand (midten af akslen til gaffelfront) x (mm) 965 965

1.9 Hjulafstand y (mm) 1478 1478
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2.1 Egenvægt (kg) 875 875

2.2 Akseltryk med last, for/bag (kg) 983/1920 1090/2356

2.3 Akseltryk uden last, for/bag (kg) 710/165 710/165
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3.1 Dæktype gummi, supersoft (SE), luftgummi, vulkolan R + P / P R + P / P

3.2 Dækstørrelse, for (mm) 230 x 90 230 x 90

3.3 Dækstørrelse, bag (mm) 85 x 85 (bogier 85 x 60) 85 x 85 (bogier 85 x 60)

3.4 Støttehjul (dimensioner) (mm) 2 x 125 x 60 2 x 125 x 60

3.5 Hjul, antal for/bag (x = trækhjul) (mm) 1x + 2 / 2(1x + 2 / 4) 1x + 2 / 2(1x + 2 / 4)

3.6 Sporvidde, for b10 (mm) 502 502

3,7 Sporvidde, bag b11 (mm) 380 380
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4.4 Løft h3 (mm) 125 125

4.9 Højde af styrestang i køreposition, min./maks. h14 (mm) 1160/1300 1160/1300

4.15 Højde, sænket h13 (mm) 86 86

4.19 Totallængde l1 (mm) 2350 2350

4.20 Længde inkl. gaffelryg l2 (mm) 1195 1195

4.21 Totalbredde b1 / b2 (mm) 720 720

4.22 Gaffeldimensioner DIN ISO 2331 s/e/l (mm) 55 x 165 x 1150 55 x 165 x 1150

4.24 Slædebredde b3 (mm) 710 710

4.25 Gaffelafstand b5 (mm) 520/540/560/680 520/540/560/680

4.32 Frihøjde mellem akslerne m2 (mm) 30 30

4.34.1 Gangbredde med 1000 × 1200 palle på tværs Ast (mm) 2830 2830

4.34.2 Gangbredde med 800 x 1200 palle på langs Ast (mm) 2965 2965

4.35 Venderadius Wa (mm) 2095/2165 2095/2165
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5.1 Kørehastighed, med/uden last (km/t) 10,0/10,0 10,0/10,0

5.2 Løftehastighed, med/uden last (m/s) 0, 036/0,046 0, 028/0,036 

5.3 Sænkehastighed (m/s) 0, 090/0,089 0,066/0,072

5.8 Maks. stigeevne med/uden last (%) 12,0/20,0 10,0/20,0

5.9 Accelerationstid, med/uden last (s) 6,02/4,76 6,24/4,76

5.10 Bremse Elektromagnetisk Elektromagnetisk
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6.1 Køremotor S2 60 minutters effekt (kW) 2,3 2,3

6.2 Løftemotor, effekt ved S3 15 % (kW) 1,2 1,5

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, nej 3PZs SL 3PZs SL

6.4 Batterispænding/nominel kapacitet (5 t) (V)/(Ah) 24/375 24/375 

6.5 Batterivægt (± 5 %) (kg) 290 290

6.6 Energiforbrug i henhold til VDI-cyklus (kWh /t) 0,454 0,454

8.1 Drivenhed LAC LAC

10.7 Støjniveau LpAZ (ved førerens sæde) (dB(A)) 61 61

kørsel

EKSTRAUDSTYRSTANDARDUDSTYR

STANDARDUDSTYR/EKSTRAUDSTYR

720 mm chassisbredde (mindre end en palle)

Fuldt affjedret førerplads

Sammenfoldelig ståplatform med sideafskærmninger

Servostyring med variabel styremodstand

Drivhjul i vulkolan

Enkeltlasthjul i vulkolan 

Multifunktions farve display med timetæller, service- og batteriindikator og 
visning af interne fejlkoder

Krybehastighed 

Vedligeholdelsesfri 2,3 kw-vekselstrømskøremotor

CANBUS-teknologi

Automatisk hastighedsnedsættelse ved kørsel i kurver

Automatisk bremsning 

Elektromagnetisk nødbremse, der fungerer proportionelt med lastvægten

Lodret 3 PzS-batterirum 

Beskyttelse: – 10° C

Drivhjul: Cushion, cushion med slidbane, afsmitningsfri, wet-grip

Lasthjul: tandem vulkolan eller enkelt-/tandem, som kan smøres

Hydrauliske styrehjul

Alternative gaffelmål

Lastgitter 1800 mm / 1200 mm

Arbejdslampe, LED, for

BlueSpot 

Beslag til udstyr

Beslag til computer inkl. 24V strømkabel

Beslag til clipboard DIN A4

Beslag til scanner

Indbygget lader 

2 PzS-batterirum til lodret batteriskift 

4 PzS-batterirum til lodret batteriskift

3 PzS-batterirum til sideværts batteriskift

4 PzS-batterirum til sideværts batteriskift 

Stativ til batteri - fast eller mobil 

Arbejdslampe, LED, for

Andet ekstraudstyr efter ønske

Linde Connected Solutions:
ac: access control (adgangskontrol) (PIN eller RFID Dual),
an: usage analysis (brugsanalyse) og dt: crash detection 
(sammenstødsregistrering)
Dataoverførsel, online

Dataoverførsel, WIFI 

Bluetooth USB-stik 

Mulighed for NCN Lithium-ION-batteri og lader
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Nørregade 66, 7860 Balling  l  Tlf.: 99 83 83 83
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Kan blive ændret som følge af udvikling. Illustrationer og tekniske data kan omfatte ekstraudstyr, der ikke 

findes på din maskine. Alle mål ligger inden for normale tolerancer.

EGENSKABER

Arbejdsstation

→ Alle betjeningselementer er 
ergonomisk integreret i styregrebet

→ Multiftunktionsdisplay med nem 
ergonomisk menu

→ Adgangskontrol for maskinen med PIN-
kode eller tændingsnøgle

→ Opbevaringsrum til arbejdshandsker, 
skriveredskaber osv.

→ Nødstop

Håndtering

→ 720 mm chassisbredde, hvilket er 
smallere end en palle

→ Kompakt og robust chassis til nem 
håndtering på trange pladser

→ En knap for krybehastighed giver høj 
manøvredygtighed på områder med 
begrænset plads, når styrestangen 
betjenes i oprejst stilling

Ståplatform

→ Fuldt affjedret førerplads
→ Ståplatform og styrestang frakoblet 

chassis
→ Reducerede vibrationer for ben og 

overkrop
→ Blød og skridsikker belægning på 

platformen
→ Hele ståplatformens overflade fungerer 

som en kontakt til registrering af fører
→ Sammenfoldelige sideafskærmninger

Omfattende energiløsninger

→ 24 V-batterier: kapacitet fra 345 Ah 
(3 PzS) til 500 Ah (4 PzS)

→ Mulighed for NCN Lithium-ION-batterier 
→ Indbygget lader tilgængelig 

(ekstraudstyr)
→ Sideværts batteriskift (ekstraudstyr) 

med ruller i batterirummet og greb til 
batteriudskiftning 

Bremsning

→ Yderst effektiv mekanisk bremse, 
når styrestangen er helt hævet eller 
sænket

→ Automatisk elektrisk bremsning, 
når kørekontakten afbrydes og ved 
retningsændring

→ Maskinen nedbremser gradvist, inden 
den standser, så føreren altid har det 
fulde overblik

→ Ingen tilbagerulning ved start på en 
hældning eller rampe

Servostyring for komfort og sikkerhed

→ Styringen justeres automatisk i henhold 
til hastighed og venderadius

→ Hastigheden reduceres automatisk i 
henhold til styrevinklen

→ Resultatet er en ubesværet manøvrering 
samt sikker og yderst effektiv 
lasthåndtering

Vekselstrømsmotor

→ Kompakt, effektiv og vedligeholdelsesfri 
vekselstrømsmotor på 2,3 kW

→ De innovative styrehjul sørger for 
maksimal trækkraft og stabilitet til 
krævende anvendelser som læsning/
aflæsning

CANBUS-forbindelse

→ Indbygget diagnostik og 
CANBUS-interface

→ Giver servicemontøren hurtig 
adgang til alle truckdata, så 
ydelsesparameterindstillinger, fejlfinding 
så forebyggende serviceopgaver hurtigt 
kan udføres

Hele ståplatformens overflade fungerer 

Servostyring for komfort og sikkerhed

→ Styringen justeres automatisk i henhold 
til hastighed og venderadius

→ Hastigheden reduceres automatisk i 
henhold til styrevinklen

→ Resultatet er en ubesværet manøvrering 
samt sikker og yderst effektiv 
lasthåndtering


