Pacotes de Limpeza

para Máquinas com Operador a Pé e Embarcado
Protege seu equipamento com a durabilidade do aço
inoxidável e galvanizado desenvolvido especialmente
para ambientes corrosivos e limpezas frequentes.

•

Pacote de Limpeza para
Corrosão Extrema

Pacote de Limpeza
Padrão

Temperaturas de Operação:
-40ºC a +48ºC

Temperaturas de Operação:
-17ºC a +48ºC

Estrutura galvanizada e articulação de elevação
Revestimento que protege contra corrosão melhor do que pintura –
“mergulhado,” não borrifado

Lubrificação - Óleo hidráulico para frigorífico
• Menor viscosidade (espessura do fluído) permite que o óleo circule mais
facilmente em em baixas temperaturas, como em refrigerador/congelador.
Controlador de tração vedado
• Previne contra infiltração de água ou de contaminantes
Compartimento do freio elétrico
• Previne contra infiltração de água ou de contaminantes
Inibidor de corrosão nas superfícies sem pintura da roda de tração e no MDU
• Previne contra formação de corrosão e ferrugem
Lubrificantes especiais aplicados nos roletes da bateria quando solicitado
• Lubrificante sintético – Age melhor e com mais durabilidade em baixas
temperaturas.
• Lubrificante dielétrico – Repele umidade e as protege as conexões elétricas
contra corrosão
• Graxa branca de lítio– Serviço pesado, resistente ao clima, resistente a temperatura
Recomenda-se rolamentos da roda de carga selados em aço Inoxidável
• Previne contra corrosão e ferrugem melhor do que aço carbono
Buchas Excelite HTX
• Auto-Lubrificação; não é necessário adicionar lubrificação
Tintura Blue AHF
• Ajuda na identificação de vazamentos no sistema hidráulico

Pacotes disponíveis para estas máquinas:
Transpaleteiras com Operador Embarcado MPE060-080VH
• Não disponível no modelo MPE060G
• Recomenda-se pneus poliuretano vermelho
Transpaleteira Elétrica Com Operador a Pé MPB045VG
• Para uso somente em compartimento de bateria com 9”; não está disponível para
baterias lítio-íon para uso em aplicações com temperaturas de operação em abaixo
de zero.
• Recomenda-se pneus de tração poliuretano vermelho ou de borracha
Transpaleteira Elétrica MPW065-080E
• Não disponível com a Construção MPW060E ou “EE”
• Recomenda-se pneus de tração de borracha

Yale e
são marcas comerciais registradas nos Estados Unidos e em algumas jurisdições.
Os produtos da Yale estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. © 2020 Yale Materials Handling Corporation. Todos os
direitos reservados.

