
VASTAPAINO-
              TRUKIT



Litium akuilla varustetuissa 
vastapainotrukeissamme on paljon 
ainutlaatuisia etuja.

Hyvä ympäristölle ja terveydelle
Vältä kaikki pakokaasut ja vaaralliset dieselhiukkaset.

Helppo kunnossapito
80% vähemmän liikkuvia osia kuin polttomoottorilla 
varustetuissa vastapainotrukissa, mikä helpottaa huoltoa ja alentaa 
omistamiskustannuksia. Kaikki malliston trukit on varustettu ZAPI-ohjausjärjestelmällä joka 
mahdollistaa kätevät asetukset ja parametrit käyttäjän vaatimusten mukaan.

Vähennä kustannuksia
Säästä rahaa välttämällä akunvaihdot ja kalliit polttoainekustannukset. Litiumakun käyttöikä on 
jopa neljä kertaa pidempi kuin perinteisellä happoakulla ja sen energiatehokkuus on yli 30% 
korkeampi. Litiumakku on suunniteltu kestämään koko trukin käyttöiän.

Ergonomia
Litiumakun ympärille täysin uudelleen suunniteltu runko tarjoaa luokkansa parhaimmistoon 
kuuluvat jalkatilat.

Lataaminen
Ei enää huolta akkuveden täyttämisestä eikä tarkistuksista, litiumakku on huoltovapaa. Vain 2 
tunnin latausaika eikä lepotaukoa tarvita lataamisen jälkeen. Happoakuilla varustettu vasta-
painotrukki vaatii noin 8 tunnin latausajan ja myös lepotauon lataamisen jälkeen. Litiumakut 
eivät vapauta kaasuja latauksen aikana. Akkua voi ladata jopa 7% 10 minuutin tauon aikana.

Kaikissa vastapainotrukeissamme on lithium iron phosphate (lfp) - akut
LFP on turvallisin litiumseos, jolla on suuri tehotiheys ja erittäin pitkä käyttöikä.
Se on lämpöstabiilimpi kuin muut katodimateriaalit, eikä se syty palamaan lämpörasituksen tai
ulkoisen rasituksen seurauksena.

Kuinka ympäristöystävällisiä litiumparistot ovat verrattuna vanhoihin happoakkuihin?
Litiumakut eivät tarvitse ilmankiertoa lataustilassa. Happoakut tuottavat räjähtäviä 
kaasuja latauksen aikana joten ne tarvitsevat erillisen turvallisen ja ilmastoidun lataus-
paikan sekä turvavälineitä kuten lasit, käsineet jne. Litium akuissa ei ole happoa joten 
niiden kanssa on turvallisempi ja helpompi toimia. LFP akuissa ei ole käytetty kobolttia. 
Koboltin uuttamiseen liittyy ympäristön pilaantumista ja huonoja työoloja.

Kaikki akkumme ovat huoltoystävällisiä ja varustettu vaihdettavien kennojen kanssa.
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MALLI EFL181 
Varustettu helppokäyttöisellä lataustoiminnolla!

EFL181 on täydellinen trukki rakennustyömaille ja pie-
nempiin varastoihin. Suurikokoisten vetopyörien ansiosta 
se liikkuu hyvin myös epätasaisilla alustoilla. Sisäänraken-
netun laturin avulla voit ladata akun helposti ja nopeasti. 
Latauspistokkeena on tavallinen verkkovirtapistoke. 

Latauspistoke on helposti saatavilla suoraan ohjaamos-
ta, joten lataaminen onnistuu kätevästi myös lyhyempien 
pysähdysten yhteydessä. Kuten kaikki mallistomme vas-
tapainotrukit myös EFL181 tarjoaa käyttäjälleen nopean 
latausajan ja toisin kuin perinteiset happoakut, voit ladata 
sen helposti, tarvittaessa lyhyemmissä jaksoissa ja tarvit-
sematta ajatella akulle jälkikäteen annetta-
vaa lepoaikaa. HPS (hydraulinen ohjauste-
hostin) mahdollistaa käyttäjälleen tasaisen ja 
miellyttävän ohjauksen.

Tämä malli on varustettu haarukoiden levitys- ja sivu-
siirtolaitteella sekä umpikumirenkailla. Katso esitteen 
lopusta lisää saatavilla olevista lisävarustevaihtoeh-
doista.

Mallin EFL181 edut
• 48V/160AH litiumakku (sisäänrakennettu laturi)

• Helppokäyttöinen lautauspistoke

• LFP litium akuilla yli neljä kertaa pidempi 
 käyttöikä verrattuna perinteisiin happoak-  
 kuihin

• 4500 mm nostokorkeus vakiona

• Haarukoiden levitys- ja sivusiirtolaite vakiona

• Monitoiminäyttö monipuolisilla säätömahdol-  
 lisuuksilla ja huoltoasetuksilla.
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TEKNISET TIEDOT
Tuotenro EFL181

Tyyppi Vastapainorukki

Nostokapasiteetti (kg) 1800

Nostokorkeus (vakiomasto) (mm) 4500

Ulkomitat (PxLxK) (mm) 2015x1080x2080

Akseliväli (mm) 1260

Kuorman painopiste (mm) 500

Maavara pienin mitta alustan alla (mm) 120

Maavara, kuormattuna, maston alla (mm) 115

Maston kallistuskulma eteen/taakse 6/10º

Nostohaarukan mitat (PxLxK) (mm) 920x100x40

Haarukkakelkan leveys (mm) 1040

Haarukkakelkka luokka/tyyppi (mm) 2A

Vapaanosto (mm) 1022

Vapaanosto ilman haarukan selkäosaa (mm) 1556

Kääntösäde 1920

Trukin paino sis. akku (kg) 3030

Rengaskoko edessä 6,5-10

Rengaskoko takana 5,0-8

Rengastyyppi Umpikumirengas

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa, 
lava koko 1000x1200 mm, lava poikittain

(mm) 3525

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa,
lava koko 800x1200 mm, lava pitkittäin

(mm) 3725

Akku 48V/150 Ah

Akun tyyppi Huoltovapaa LFP 
litiumakku

Laturi 230V/50A (sisäänrakennettu)

Latausaika (min) 210

Ajonopeus (kuormattuna / ilman kuormaa) (km/h) 8,5/9

Käyttöjarrun tyyppi Hydraulinen/
mekaaninen

Seisontajarrun tyyppi Mekaaninen

Nostomoottori (kW) 7,5 

Ajomoottori (kW) AC 6,0

Vetotapa Etuveto
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MALLI CPD15LE 
Maailman pienin 1,5 tonnin litium vastapainotrukki!

CPD15LE on hinnaltaan erittäin edullinen, pienikokoinen ja joustava trukki pieneen varastoon. 
Pienestä ja keveästä koostaan huolimatta tämä malli tarjoaa kaiken mitä odotat 1,5 tonnin vas-
tapainotrukilta!

Lyhyellä 1535 mm: n kääntösäteellään voit helposti käsitellä tavaroitasi ahtaissa tiloissa. Kuten 
kaikki litiumtrukkimme, CPD15LE tarjoaa lyhyen latausajan ja toisin kuin perinteiset happo-
akut, voit ladata sen helposti, tarvittaessa lyhyemmissä jaksoissa ja tarvitsematta ajatella akulle 
jälkikäteen annettavaa lepoaikaa. HPS (hydraulinen ohjaustehostin) mahdollistaa käyttäjälleen 
tasaisen ja miellyttävän ohjauksen.

Tämä malli on varustettu haarukoiden sivusiirtolaitteella sekä umpikumirenkailla. 
Katso esitteen lopusta lisää saatavilla olevista lisävarustevaihtoehdoista.
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Mallin CPD15LE edut

• 48V / 160AH litiumakku (laturi sisältyy  
 hintaan)

• LFP litium akuilla yli neljä kertaa pidempi  
 käyttöikä verrattuna perinteisiin happoak- 
 kuihin

• 1,6 tunnin latausaika

• 3000 mm:n nostokorkeus vakiona,   
 3300mm saatavissa

• Haarukoiden sivusiirtolaite vakiona

• Kääntösäde 1535 mm

• Maailman pienin 1,5 tonnin litium vasta- 
 painotrukki!

• Monitoiminäyttö monipuolisilla säätö- 
 mahdollisuuksilla ja huoltoasetuksilla.
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TEKNISET TIEDOT
Tuotenro CPD15LE

Tyyppi Vastapainorukki

Nostokapasiteetti (kg) 1500

Nostokorkeus (vakiomasto) (mm) 3000

Ulkomitat (PxLxK) (mm) 1630x1090x2310

Akseliväli (mm) 1275

Kuorman painopiste (mm) 500

Maavara pienin mitta alustan alla (mm) 78

Maavara, kuormattuna, maston alla (mm) 90

Maston kallistuskulma eteen/taakse 6/6º

Nostohaarukan mitat (PxLxK) (mm) 1150x150x55

Haarukkakelkan leveys (mm) 1040

Haarukkakelkka luokka/tyyppi (mm) 2A

Vapaanosto (mm) 1286

Vapaanosto ilman haarukan selkäosaa (mm) 1794

Kääntösäde 1535

Trukin paino sis. akku (kg) 2700

Rengaskoko edessä 28x12,5-15

Rengaskoko takana: 23x10-12 23x10-12

Rengastyyppi Umpikumirengas

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa, 
lava koko 1000x1200 mm, lava poikittain

(mm) 3190

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa,
lava koko 800x1200 mm, lava pitkittäin

(mm) 3310

Akku 48V/160 Ah

Akun tyyppi Huoltovapaa LFP 
litiumakku

Laturi 48V/100A

Latausaika (min) 96

Ajonopeus (kuormattuna / ilman kuormaa) (km/h) 6/8

Käyttöjarrun tyyppi Hydraulinen / 
mekaaninen

Seisontajarrun tyyppi Hydraulinen / 
mekaaninen

Nostomoottori (kW) 5,5 

Ajomoottori (kW) AC 6,5

Vetotapa Etuveto
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TEKNISET TIEDOT
Tuotenro CPD20L2

Tyyppi Vastapainorukki

Nostokapasiteetti (kg) 2000

Nostokorkeus (vakiomasto) (mm) 4800

Ulkomitat (PxLxK) (mm) 1765x1150x2165

Akseliväli (mm) 1358

Kuorman painopiste (mm) 500

Maavara pienin mitta alustan alla (mm) 110

Maavara, kuormattuna, maston alla (mm) 128

Maston kallistuskulma eteen/taakse 5/6º

Nostohaarukan mitat (PxLxK) (mm) 1150x100x40

Haarukkakelkan leveys (mm) 1040

Haarukkakelkka luokka/tyyppi (mm) A

Vapaanosto (mm) 1107

Vapaanosto ilman haarukan selkäosaa (mm) 1621

Kääntösäde 1585

Trukin paino sis. akku (kg) 3460

Rengaskoko edessä 18x7-8

Rengaskoko takana 15x4,5-8

Rengastyyppi Umpikumirengas

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa, 
lava koko 1000x1200 mm, lava poikittain

(mm) 3223

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa,
lava koko 800x1200 mm, lava pitkittäin

(mm) 3359

Akku 48V/360 Ah

Akun tyyppi Huoltovapaa LFP 
litiumakku

Laturi 48V/150 Ah

Latausaika (min) 150

Ajonopeus (kuormattuna / ilman kuormaa) (km/h) 15/16

Käyttöjarrun tyyppi Sähkömagneettinen

Seisontajarrun tyyppi Sähkömagneettinen

Nostomoottori (kW) AC 11 

Ajomoottori (kW) AC 6,1x2

Vetotapa Etuveto

Mallin CPD20L2 edut

• Yli 1 ½ kertaa suuremmat kuljettajan tilat  
 kuin muilla vastaavankokoisilla vastapaino 
 trukeilla

• 48V / 360AH litiumakku (laturi sisältyy hin- 
 taan)

• 2 tunnin latausaika mahdollisuus nopeaan  
 lataamiseen

• LFP litium akuilla yli neljä kertaa pidempi  
 käyttöikä verrattuna perinteisiin happoak- 
 kuihin

• 4800 mm: n nostokorkeus vakiona, 
 saatavissa 6000 mm asti

• Haarukoiden levitys- ja sivusiirtolaite vakiona

• Sormenpää ohjaustoiminto vakiovarusteena

• Sisään taittuvat ohjauskyynärnojat molem- 
 milla puolilla

• Ohjaamo on saatavissa lisävarusteena

• Monitoiminäyttö monipuolisilla säätömah- 
 dollisuuksilla ja huoltoasetuksilla.
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MALLI CPD20L2 
Kolmipyöräinen litium-vastapainotrukki.

CPD20L2 on kehitetty tarjoamaan kuljettajalleen markkinoiden parhaat jalkatilat. Trukista on 
myös erittäin helppo päästä sisään ja ulos. Lyhyellä 1585 mm: n kääntösäteellä voit käsitellä ja 
siirtää tavaroita ahtaissakin tiloissa. Kuten kaikki litiumtrukkimme, L2 tarjoaa lyhyen latausajan 
ja toisin kuin perinteiset happoakut, voit ladata sen helposti, tarvittaessa lyhyemmissä jaksoissa 
ja tarvitsematta ajatella akulle jälkikäteen annettavaa lepoaikaa. 

EHPS (sähköhydraulinen ohjaustehostin) yhdistää sekä EPS: n (sähköinen ohjaustehostin) että 
HPS: n (hydraulinen ohjaustehostin) edut. Tämä mahdollistaa käyttäjälleen tasaisen ja miellyt-
tävän ohjauksen.

Tämä malli on varustettu haarukoiden levitys- ja sivusiirtolaitteilla sekä umpikumirenkailla. Katso esitteen lopusta 
lisää saatavilla olevista lisävarustevaihtoehdoista.
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TEKNISET TIEDOT
Tuotenro CPD20L1

Tyyppi Vastapainorukki

Nostokapasiteetti (kg) 2000

Nostokorkeus (vakiomasto) (mm) 4800

Ulkomitat (PxLxK) (mm) 2120x1080x2145

Akseliväli (mm) 1470

Kuorman painopiste (mm) 500

Maavara pienin mitta alustan alla (mm) 105

Maavara, kuormattuna, maston alla (mm) 110

Maston kallistuskulma eteen/taakse 6/11º

Nostohaarukan mitat (PxLxK) (mm) 1150x122x40

Haarukkakelkan leveys (mm) 1040

Haarukkakelkka luokka/tyyppi (mm) 2A

Vapaanosto (mm) 1117

Vapaanosto ilman haarukan selkäosaa (mm) 1651

Kääntösäde 2080

Trukin paino sis. akku (kg) 2950

Rengaskoko edessä 18x7-8

Rengaskoko takana 5.00-8

Rengastyyppi Umpikumirengas

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa, 
lava koko 1000x1200 mm, lava poikittain

(mm) 3685

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa,
lava koko 800x1200 mm, lava pitkittäin

(mm) 3885

Akku 48V/360 Ah

Akun tyyppi: Huoltovapaa LFP 
litiumakku

Laturi 48V/150 Ah

Latausaika (min) 150

Ajonopeus (kuormattuna / ilman kuormaa) (km/h) 10,5/14

Käyttöjarrun tyyppi Sähkömagneettinen

Seisontajarrun tyyppi Sähkömagneettinen

Nostomoottori (kW) 7,5 

Ajomoottori (kW) AC 6

Vetotapa Etuveto
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Mallin CPD20L1 edut

• 48V / 360AH litiumakku (laturi sisältyy  
 hintaan)

• 2 tunnin latausaika mahdollisuus nope-
 aan lataamiseen

• LFP litium akuilla yli neljä kertaa pidempi  
 käyttöikä verrattuna perinteisiin happoak- 
 kuihin

• 4800 mm: n nostokorkeus vakiona. 
 Saatavilla 6000 mm asti

• Haarukoiden levitys- ja sivusiirtolaite va- 
 kiona

• Ohjaamo on saatavana lisävarusteena

• Helppokäyttöinen pistoke pikalaturille

• Monitoiminäyttö monipuolisilla säätö- 
 mahdollisuuksilla ja huoltoasetuksilla

Er
gonominen istuin
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Pehmeä ja miellyttävä ohjau
s

Tehokas litiumakku



MALLI CPD20L1 
Edullinen ja suosituin tuotteemme!

Ei ole ihme, että CPD20L1 laitteesta on tullut mallistomme suosituin tuotteemme. Litiumakun 
ympärille kehitetty uusi runko tarjoaa käyttäjälleen paljon tehoa pienessä ja joustavassa pake-
tissa. Erittäin hyvä kääntösäde, automaattinen nopeuden alennustoiminto kaarteissa ajettaessa 
ja jalkakäyttöinen seisontajarru lisäävät paitsi tehokkuutta myös turvallisuutta. 

Kuten kaikki litiumtrukkimme, CDP20L1 tarjoaa lyhyen latausajan ja toisin kuin perinteiset hap-
poakut, voit ladata sen helposti, tarvittaessa lyhyemmissä jaksoissa ja tarvitsematta ajatella 
akulle jälkikäteen annettavaa lepoaikaa.

Tämä malli on varustettu haarukoiden levitys- ja sivusiirtolaitteilla sekä umpikumirenkailla. Katso esitteen lopusta 
lisää saatavilla olevista lisävarustevaihtoehdoista.
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MALLI CPD20L1-S 
CPD20L1: n paremmalla suorituskyvyllä varustettu premium-luokan malli.

AC-moottorit sekä ajo- että nostomoottoreissa antavat S-mallille enemmän suorituskykyä 
sekä hiljaisemman käyttöäänen. Litiumakun ympärille kehitetty uusi runko tarjoaa käyttäjälleen 
paljon tehoa pienessä ja joustavassa muodossa sekä hyvän näkyvyyden kuljettajalle kaikkiin 
suuntiin. CPD20L1-S: llä on erittäin hyvä kääntösäde ja ajonopeuden automaattinen vähennys 
kaarteissa – toiminto lisää turvallisuutta. 

Kuten kaikki litiumtrukkimme, CDP20L1-S tarjoaa lyhyen latausajan ja toisin kuin perinteiset 
happoakut, voit ladata sen helposti, tarvittaessa lyhyemmissä jaksoissa ja tarvitsematta ajatella 
akulle jälkikäteen annettavaa lepoaikaa.

Tämä malli on varustettu haarukoiden levitys- ja sivusiirtolaitteilla, umpikumirenkailla sekä lämmitettävällä ohjaa-
molla. Katso esitteen lopusta lisää saatavilla olevista lisävarustevaihtoehdoista.
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Mallin CPD20L1-S edut

• 48V / 360AH litiumakku (laturi sisältyy  
 hintaan)

• 2 tunnin latausaika mahdollisuus nopeaan  
 lataamiseen

• LFP litium akuilla yli neljä kertaa pidempi  
 käyttöikä verrattuna perinteisiin happoak- 
 kuihin

• 4800 mm: n nostokorkeus vakiona. 
 Saatavilla 6000 mm asti.

• Haarukoiden levitys- ja sivusiirtolaite 
 vakiona

• Ohjaamo vakiona

• Monitoiminäyttö monipuolisilla säätömah- 
 dollisuuksilla ja huoltoasetuksilla

• Tehokas näköala masto

• Mekaaniset jarrut
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Tehokas litiumakku
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TEKNISET TIEDOT
Tuotenro CPD20L1-S

Tyyppi Vastapainorukki

Nostokapasiteetti (kg) 2000

Nostokorkeus (vakiomasto) (mm) 4800

Ulkomitat (PxLxK) (mm) 2165x1130x2180

Akseliväli (mm) 1470

Kuorman painopiste (mm) 500

Maavara pienin mitta alustan alla (mm) 105

Maavara, kuormattuna, maston alla (mm) 110

Maston kallistuskulma eteen/taakse 6/11º

Nostohaarukan mitat (PxLxK) (mm) 1150x100x40

Haarukkakelkan leveys (mm) 1040

Haarukkakelkka luokka/tyyppi (mm) 2A

Vapaanosto (mm) 1152

Vapaanosto ilman haarukan selkäosaa (mm) 1686

Kääntösäde 2080

Trukin paino sis. akku (kg) 3280

Rengaskoko edessä 200/50-10

Rengaskoko takana 5.00-8

Rengastyyppi Umpikumirengas

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa, 
lava koko 1000x1200 mm, lava poikittain

(mm) 3685

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa,
lava koko 800x1200 mm, lava pitkittäin

(mm) 3885

Akku 48V/360 AH

Akun tyyppi: Huoltovapaa LFP 
litiumakku

Laturi 48V/150 Ah

Latausaika (min) 150

Ajonopeus (kuormattuna / ilman kuormaa) (km/h) 15/16

Käyttöjarrun tyyppi Hydraulinen / 
mekaaninen

Seisontajarrun tyyppi Hydraulinen / 
mekaaninen

Nostomoottori (kW) AC 11 

Ajomoottori (kW) AC 7

Vetotapa Etuveto
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MALLI CPD35L1-S 
Tehokas vastapainotrukki kompaktissa koossa.

AC-moottorit sekä ajo- että nostomoottoreissa antavat S-mallille enemmän suori-
tuskykyä sekä hiljaisemman käyttöäänen. Litiumakun ympärille kehitetty uusi run-
ko tarjoaa käyttäjälleen paljon tehoa pienessä ja joustavassa muodossa sekä hyvän 
näkyvyyden kuljettajalle kaikkiin suuntiin. CPD35L1-S: llä on erittäin hyvä kääntösäde ja 
ajonopeuden automaattinen vähennys kaarteissa – toiminto lisää turvallisuutta. 

Kuten kaikki litiumtrukkimme, CDP35L1-S tarjoaa lyhyen latausajan ja toisin kuin perin-
teiset happoakut, voit ladata sen helposti, tarvittaessa lyhyemmissä jaksoissa ja tarvit-
sematta ajatella akulle jälkikäteen annettavaa lepoaikaa.

Tämä malli on varustettu haarukoiden levitys- ja sivusiirtolaitteilla, umpikumirenkailla sekä lämmitettävällä ohjaa-
molla. Katso esitteen lopusta lisää saatavilla olevista lisävarustevaihtoehdoista.
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Mallin CPD35L1-S edut

• Suuri suorituskyky (vrt diesel trukki)

• 80V / 540AH litiumakku (laturi sisältyy  
 hintaan)

• 2 tunnin latausaika mahdollisuus nopeaan  
 lataamiseen

• LFP litium akuilla yli neljä kertaa pidempi  
 käyttöikä verrattuna perinteisiin happoak- 
 kuihin

• Sormenpää ohjaustoiminto saatavissa  
 lisävarusteena

• 4800 mm: n nostokorkeus vakiona. 
 Saatavilla 6000 mm asti.

• Haarukoiden levitys- ja sivusiirtolaite 
 vakiona

• Ohjaamo vakiona

• Monitoiminäyttö monipuolisilla säätömah- 
 dollisuuksilla ja huoltoasetuksilla

• Mekaaniset jarrut
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TEKNISET TIEDOT
Tuotenro CPD35L1-S

Tyyppi Vastapainorukki

Nostokapasiteetti (kg) 3500

Nostokorkeus (vakiomasto) (mm) 4800

Ulkomitat (PxLxK) (mm) 2510x1356x2225

Akseliväli (mm) 1698

Kuorman painopiste  (mm) 500

Maavara pienin mitta alustan alla (mm) 125

Maavara, kuormattuna, maston alla (mm) 130

Maston kallistuskulma eteen/taakse 5/9º

Nostohaarukan mitat (PxLxK) (mm) 1150x125x50

Haarukkakelkan leveys (mm) 1228

Haarukkakelkka luokka/tyyppi (mm) 3A

Vapaanosto (mm) 1130

Vapaanosto ilman haarukan selkäosaa (mm) 1520

Kääntösäde 2400

Trukin paino sis. akku (kg) 5360

Rengaskoko edessä 23x10-12

Rengaskoko takana 200/50-10

Rengastyyppi Umpikumirengas

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa, 
lava koko 1000x1200 mm, lava poikittain

(mm) 4100

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa,
lava koko 800x1200 mm, lava pitkittäin

(mm) 4300

Akku 80V/540 AH

Akun tyyppi: Huoltovapaa LFP 
litiumakku

Laturi 80V/200 Ah

Latausaika (min) 150

Ajonopeus (kuormattuna / ilman kuormaa) (km/h) 15/16

Käyttöjarrun tyyppi Hydraulinen / 
mekaaninen

Seisontajarrun tyyppi Hydraulinen / 
mekaaninen

Nostomoottori (kW) AC 24

Ajomoottori (kW) AC 16,6

Vetotapa Etuveto

M
on
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im

inäyttö

Vahvempi m
asto

Va
lm
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ettu huippumodernissa tehtaassa

Tehokas litiumakku
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TEKNISET TIEDOT
Tuotenro CPD50F8

Tyyppi Vastapainorukki

Nostokapasiteetti (kg) 5000

Nostokorkeus (vakiomasto) (mm) 3000

Ulkomitat (PxLxK) (mm) 2977x1600x2260

Akseliväli (mm) 2000

Kuorman painopiste  (mm) 500

Maavara pienin mitta alustan alla (mm) 140

Maavara, kuormattuna, maston alla (mm) 130

Maston kallistuskulma eteen/taakse 6/10º

Nostohaarukan mitat (PxLxK) (mm) 1150x150x50

Haarukkakelkan leveys (mm) 1560

Haarukkakelkka luokka/tyyppi (mm) 3A

Vapaanosto (mm) 100

Kääntösäde 2735

Trukin paino sis. akku (kg) 7500

Rengaskoko edessä 28x12,5-15

Rengaskoko takana 23x10-12

Rengastyyppi Umpikumirengas

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa, 
lava koko 1000x1200 mm, lava poikittain

(mm) 4450

Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa,
lava koko 800x1200 mm, lava pitkittäin

(mm) 4650

Akku 80V/540 AH

Akun tyyppi: Huoltovapaa LFP 
litiumakku

Laturi 80V/200A

Latausaika (min) 150

Ajonopeus (kuormattuna / ilman kuormaa) (km/h) 14/14,5

Käyttöjarrun tyyppi Hydraulinen / 
mekaaninen

Seisontajarrun tyyppi Hydraulinen / 
mekaaninen

Nostomoottori (kW) AC 25,4 

Ajomoottori (kW) AC 16,6

Vetotapa Etuveto

Mallin CPD50F8 edut

• Suuri suorituskyky (vrt diesel trukki)

• 80V / 540AH litiumakku (laturi sisältyy  
 hintaan)
• 2 tunnin latausaika mahdollisuus nopeaan  
 lataamiseen

• LFP litium akuilla yli neljä kertaa pidempi  
 käyttöikä verrattuna perinteisiin happoak- 
 kuihin
• Sormenpää ohjaustoiminto saatavissa 
 lisävarusteena
• 3000 mm: n nostokorkeus vakiona. 
 Saatavilla 6000 mm asti

• Haarukoiden levitys- ja sivusiirtolaite 
 vakiona

• Ohjaamo saatavissa lisävarusteena

• Monitoiminäyttö monipuolisilla säätömah- 
 dollisuuksilla ja huoltoasetuksilla

M
on

ito
im

inäyttö

5000 kg nostokapasiteetti

Va
lm
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ettu huippumodernissa tehtaassa

Tehokas litiumakku



MALLI CPD50F8 
Korkean vaatimustason täyttävä raskaansarjan vastapainotrukki.

AC-moottorit sekä ajo- että nostomoottoreissa antavat enemmän suorituskykyä sekä hiljai-
semman käyttöäänen. Litiumakun ympärille kehitetty uusi runko tarjoaa käyttäjälleen hyvän 
näkyvyyden kaikkiin suuntiin. CPD50F8 llä on erittäin hyvä kääntösäde ja ajonopeuden auto-
maattinen vähennys kaarteissa – toiminto lisää turvallisuutta. 

Kuten kaikki litiumtrukkimme, CDP50F8 tarjoaa lyhyen latausajan ja toisin kuin perinteiset 
happoakut, voit ladata sen helposti, tarvittaessa lyhyemmissä jaksoissa ja tarvitsematta ajatella 
akulle jälkikäteen annettavaa lepoaikaa.

Tämä malli on varustettu haarukoiden levitys- ja sivusiirtolaitteilla, umpikumirenkailla sekä lämmitettävällä ohjaa-
molla. Katso esitteen lopusta lisää saatavilla olevista lisävarustevaihtoehdoista.
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Verkko-
valvonta

Start/Stopp 
toiminto etänä

Akun tilan 
seuranta

Ylimääräisten 
huoltojen 
ehkäisy

Työtehokkuuden 
parantaminen

Telematiikka

Telematiikan avulla voit hallita trukkejasi täydellisesti sekä kerätä tärkeää tietoa! Voit seurata 
koneitasi, niiden liikkeitä sekä muita toimintoja reaaliajassa GPS: n avulla. Voit valita joko yksit-
täisen trukin tai koko kaluston ja tunnistetietojen avulla analysoida esimerkiksi niiden työtunteja 
sekä työtehokkuutta. Tiedot pystytään viemään helposti esimerkiksi Exeliin raporttien luomi-
seksi.

Analysoimalla ja seuraamalla tunnistetietoja voit estää kalliita pysähdyksiä ja suorittaa huollot 
ajoissa.

Telematiikka ominaisuuksia hankittaessa mukana tulee  5 vuoden 4G-liittymä jatkuvan yhtey-
den takaamiseksi.

Silverstone AB | Gjuterigatan 10, 341 31 Ljungby | Phone. +46 (0)372-694 30 | info@silverstone.se | www.silverstone.se 
Pidätämme oikeuden mahdollisiin kirjoitus-, tulostus- ja tai kuvavirheisiin sekä oikeuden tehdä muutoksia ilman varausta.

SAATAVILLA OLEVAT LISÄVAIHTOEHDOT TEHOKKAAMMAN JA 
MUKAVAMMAN TYÖYMPÄRISTÖN SAAVUTTAMISEKSI.

Telematiikan avulla voit helposti ja koko-
naisvaltaisesti hallita sekä seurata koko 
konekalustoasi.

Vankka ja kestävä ohjaamo, saatavissa 
myös lämmityksellä kylmiin olosuhteisiin. 

Vaikka lämpötila nousisi voit pitää ilmas-
tointilaitteen avulla työtehokkuuden korke-
alla.

BlueSpot on tehokas lähestymisvaroitin tru-
kin läheisyydessä liikkuville. Valo heijastaa 
suuren sinisen täplän lattialle hieman trukin 
edelle. Täplä näkyy erittäin hyvin kirkkaas-
sakin valaistuksessa ja varoittaa näin tehok-
kaasti muita liikkujia.

Sormenpää ohjaustoiminnon avulla voit 
helposti käyttää neljää eri toimintoa ilman 
että käyttäjän täytyy siirtää käsivartta.


