C1.3
Empilhador trilateral Hyster
C1.3

Ficha técnica
Modelo

C1.3

Tipo de motor

Elétrico

País

ESPANHA

Elevação de Altura (Industria.)

10880 mm

Capacidade da bateria

48-80 / 420-1085V/Ah

Tipo de máquina

Empilhadeiras trilaterais

Leilão

Não

Tipo de produto

Nova maquinaria

Descrição
Com a sua elevada fiabilidade e baixo custo de operação, o Hyster C1.3 VNA trilateral é considerado um dos
melhores camiões VNA do mundo, permitindo aos operadores optimizar a capacidade de armazenamento e
recuperar eficazmente paletes em operações exigentes e de alta densidade

Destaques dos empilhadores trilaterais Hyster C1.3 VNA

O camião trilateral C1.3 oferece grande força e estabilidade, vital para trabalhar a grandes alturas,
fornecido pelo mastro patenteado Hyster de forma quadrangular, capaz de elevar até alturas de até
17.000 mm com uma deflexão mínima do mastro.
Notável na gama Hyster VNA de camiões de corredor muito estreito é a alta estabilidade de carga
oferecida por um dos mais pequenos mas mais robustos modelos de cabeça de torreta da indústria
Os camiões trilaterais VNA C1.3 têm um nível comprovadamente elevado de segurança operacional,
comprovado através de ciclos intensivos como a análise de tensão, testes de fadiga, testes térmicos e
testes de estabilidade. Além disso, esta gama de camiões trilaterais C1.3 também foi rigorosamente
testada e comprovada em condições de campo através de uma vasta gama de aplicações dos clientes.
Os requisitos de manutenção destes camiões VNA C1.3 são mínimos devido aos seus potentes e
fiáveis motores CA selados, comunicações electrónicas CANbus e sistemas de gestão térmica.
O camião VNA trilateral C1.3 oferece um baixo custo de propriedade, graças ao seu eficiente sistema
de gestão de energia, permitindo-lhe funcionar continuamente durante longos períodos de tempo.
O pantógrafo integrado nesta gama trilateral Hyster C1.3 abre-se automaticamente com a função
transversal, permitindo ao camião trabalhar nos corredores mais estreitos, com a máxima folga lateral.
O camião trilateral Hyster VNA pode ser adaptado a muitas aplicações diferentes com uma vasta gama
de opções personalizadas, incluindo guiamento ferroviário ou por cabo.

