TECNOLOGIA DE ION LÍTIO INTEGRADO

Adquira a tecnologia de energia de ion lítio integrado agregando os equipamentos
modelo ERP25-30VLL (rodagem superelástica) e ERC050-060VGL (rodagem cushion)
em sua frota. Esta solução energética é projetada tanto para aplicações em área interna
quanto externa que demandam alta eficiência, flexilidade de carga de bateria, zero
manutenção e sustentabilidade inteligente.
Ambos os modelos com rodagem superelástica e cushion trazem esta tecnologia que
eleva o nível da operação e da indústria de movimentação de materiais, tornando-a uma
excelente novidade e complementando ainda mais o já completo portfólio Yale de
equipamentos.

PORQUE ION LÍTIO?
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QUE MODELO BÁSICO COM CHUMBO ÁCIDO*

TECNOLOGIA DE ZERO
EMISSÃO DE GASES

Construir empilhadeiras Yale totalmente integradas com bateria de ion lítio que
proporcionam economia de espaço está na vanguarda da inovação. O desenho
estratégico da empilhadeira proporciona espaço livre no compartimento do
operador, maximizando conforto e conveniência, e ajuda a impulsionar a
produtividade na operação.

1

REDUÇÃO DO PESO DA EMPILHADEIRA
Melhora a aceleração
Reduz consumo de energia durante longos percursos em
aplicações exigentes

2

CENTRO DE GRAVIDADE REPOSICIONADO
Proporciona qualidade na direção
Melhora a manobrabilidade da empilhadeira em curvas

3

PISO DA CABINE E ASSENTO MAIS BAIXOS
Permite entrada e saída fácil da empilhadeira

4

DESENHO DE ESPAÇO ABERTO
Maximiza conforto e conveniência
Permite entrada e saída fácil da empilhadeira
Proporciona maior liberdade para posicionar os pés durante
a operação

5 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Tempos curtos de carga de bateria - menos de 1 hora para
carga total **
A empilhadeira mantém todas as características de
segurança mesmo com nível baixo de carga da bateria
Garantia da bateria de 7 anos / 12.000 horas
Empilhadeira requer carregadores PosiCharge proCore ou
Ecotec Fast Charge

6 ALTURA LIVRE EXTRA NA CABINE DO OPERADOR

A altura livre extra na cabine é considerada a melhor da
categoria e proporciona ergonomia superior para
operadores mais altos
O espaço extra possibilita empregar assentos mais altos
com suspensão a ar, proporcionando uma direção mais
suave e maior conforto do operador
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* Motores de alta performance - função de turno estendido desligado - 60% de frenagem regenerativa
** Requer carregador PosiCharge ProCorede de 30kW

