
VT, VF ja VL Sarjat 
Sähkövastapainotrukit
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Laajan asiakastutkimuksen
tuloksena Yale on investoinut
voimakkaasti uusimman
sähkövastapaino-trukkisarjansa
kehitykseen – markkinoiden
ergonomisesti edistyksellisin ja
tuottavin vastapaino-trukkisarja.

Yalen päätavoite on yhdistää ihmiset ja

tuotteet parhaan tuottavuuden

aikaansaamiseksi. Kukin sarja ntrukeista

osoittaa täydellisen sitoutumisen:

- Innovatiivisuuteen

- Huippuluokan suunnitteluun

- Täydellisesti testattuihin 

materiaalinkäsittelylaitteisiin

- Kehittyneiden komponenttien käyttöön

- Ylivertaiseen valmistustekniikkaan.

Yale on erityisen ylpeä varmistaessaan

että kaikki on kohdallaan. Trukin

suunnittelusta parhaan sovellusratkaisun

tuottamiseen, tuottavuutta on parannettu

kaikin mahdollisin keinoin. Tämä filosofia

ei toteudu missään selvemmin kuin

Sähkötrukkisarjassa.



Omistusaikaiset kustannukset
Todelliset trukin hankintakustannukset ovat
vain pieni osa kokonaiskustannuksista. Trukin
omistusaikaisiin kustannuksiin on laskettava
määräaikaishuollot, odottamattomat
korjaukset, jarrut ja energiakustannukset.
Niinpä nämä tekijät oli huomioitava uusinta
Sähkötrukkisarjaa suunniteltaessa. Tuloksena
on trukki joka tarjoaa alan johtava
ergonomian, kasvaneen akun käyttöajan,
tuottavuuden ja trukin käytettävyysasteen. 

Käyttäjille tarjotaan lisäksi mahdollisuus
asiakaskohtaisiin ratkaisuihin trukin
sovittamiseksi kulloisenkin sovelluksen
vaatimuksiin. Yale Sähkötrukkisarja tarjoaa
täydellisen vastauksen omistusaikaisten
kustannusten alentamiseen.
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ERP-VT 1500 S – – Ei Kyllä Kyllä
1600 S M L Kyllä Kyllä Kyllä
1800 – M L Kyllä Kyllä Ei
2000 – M L Kyllä Kyllä Ei

ERP-VF 1600 – M L Ei Kyllä Kyllä
1800 – M L Ei Kyllä Ei
2000 – – L Kyllä Kyllä Ei

ERP-VL 2200 S Kyllä
2500 S L Kyllä
3000 – – L Kyllä
3500 – – L Kyllä

Kapasiteetti Malli Akseliväli Korkea runko suurille
kapasiteeteille / Yale
asiakaskohtaiset akut

VT 3-pyöräinen Sähkötrukki VF 4-pyöräinen Sähkötrukki VL 4-pyöräinen Sähkötrukki

S = Lyhyt, M = Keskipitkä, L = Pitkä

Sarjan yleiskatsaus
Yalen 48 V 3-pyöräiset ja 80 V 4-

pyöräiset sähkötrukit on suunniteltu

tarjoavat energiatehokkaimman ja

tuottavimman ratkaisun

materiaalinkäsittelyyn, alhaisimmilla

käyttökustannuksilla ja laajimmalla

sovellusratkaisutarjonnalla. 

3-pyöräinen VT-trukki on saatavissa 23 erilaisena

mallina nostokapasiteetin ja akselivälin mukaan.

Tämän lisäksi tarjolla on eri kapasiteetin omaavia

akkuja ja lisävarusteet kasvattavat vaihtoehtojen

määrää edelleen.

Pitkiä siirtomatkoja varten, ulkokäyttöön tai

väljempiin tiloihin Yalen 4-pyöräiset VF- ja VL-

sähkötrukeissa yhdistyvät kompakti koko ja

polttomoottoritrukkeihin verrattava suorituskyky.

4-pyöräinen VF on saatavana 11 ja VL 5 erilaisena

mallina nostokapasiteetin ja akselivälin mukaan.

Tämä laaja valikoima, yhdessä akkuvaihtoehtojen

kanssa, kasvattaa mahdollisuuksia täyttää tarkatkin

sovellusvaatimukset. 

Akun
sivuvaihto
saatavana

Uusi
näköalamasto

Pitkille tai lyhyille siirtomatkoille, sisä- tai ulkokäyttöön,

ahtaisiin tai rajoitettuihin tiloihin tai erikoissovelluksiin

löytyy Yale Sähkötrukki joka täyttää sovelluksesi

vaatimukset.
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Pyöreäkulmainen
kuljettajansuoja

Täysjoustoistuin
etäisyyssäädöllä ja

säädettävällä
selkänojan

kallistuksella

Matalin astinkorkeus
trukkialalla (VT ja VF)

PeruutuskahvaVakiona käsikahva
helppoa

sisään/uloskäyntiä
varten

Hydrauliikkavivut
istuimen vieressä tai
integroitu
minivipumoduuli

Swivel seat option

Runsas jalkatila ja
avoin tila oikealle
kädelle* Kuvassa
VL-malli

*Minivipumoduulilla varustettuna (lisävaruste)

Hi-Vis ja Clear
View-mastot
(VT 1.5/1.6 ja

VF 1.6)

Ylös sijoitettu
näyttöpaneli

‘Flip up’ käsinoja
vakiona

Portaattomasti säädettävä
ohjauspylväs kallistusmuistilla
ja teleskooppisäädöllä
(lisävaruste)

Säilytystila ja 12V
ulosotto (lisävaruste)

Ylikääntyvä
ohjausakseli,
luokkansa paras
ohjattavuus

Runsas päätila >194
cm kuljettajille
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Ergonomia
Kun kyseessä ovat käyttäjät, mukavuus
merkitsee eniten

Tästä syystä Yale Sähkötrukkisarja on

suunniteltu alan johtavaksi ergonomiassa.

Kaiken kaikkiaan, mitä mukavammaksi

käyttäjät kokevat olonsa, sitä tuottavampia he

ovat. Luokkansa johtava ergonomia

merkitsee huomattavasti vähemmän kehoon

kohdistuvaa tärinää, rasitusvammoja, selkä-,

niska- ja alaraajakipuja, varmistaen että

kuljettaja voi työskennellä sekä mukavasti että

tuottavasti.



Istuin
Yale asettaa käyttäjän ergonomian ja

mukavuuden tuotesuunnittelussaan

etusijalle

Täysjoustoistuin on suunniteltu vähentämään

huomattavasti käyttäjän altistumista ajoalustan

epätasaisuuksiin, tuloksena luokkansa pienimmät

kehoon kohdistuvat tärinätasot.

� Ajoasento ja joustotaso painon mukaan on

helppo säätää,

tuloksena oikea

vaimennus ja

täydellinen

kuljettajamukavuus

� Käsinoja vakiona

� Helpot istuimen 

etäisyys- selkänojan 

kallistuksen säädöt

� Lisävarusteena kääntyvä istuin vaivattomaan 

peruuttamiseen: 12° oikealle ja 5° vasemmalle

� Korkea selkänoja ja ristiselän tuki 

lisävarusteena parasta mukavuutta ajatellen.

Luokkansa paras kulku ohjaamoon ja
istuma-asento.  

VT, VF ja VL Sähkötrukit on suunniteltu

mukaviksi niin pienikokoisille (<160 cm)

kuin pitkillekin (>194 cm) käyttäjille. Pienikokoinen käyttäjä ~ <160cm

keskikokoinen käyttäjä ~ <180cm

Pitkä käyttäjä ~ >194cmKuvassa VL-malli

76



“Pyrimme jatkuvasti parempaan

mukavuuteen trukeissa joita

hankimme, sillä mitä mukavampi trukki

on, sitä tuottavampia ovat käyttäjät” 

Robert Boydell - Global Commodity Manager, 
Borg Warner

Minivipumoduuli ja käsinoja 
Asiantuntijoiden suunnittelemaa ergonomista toiminnallisuutta

� Suunniteltu vähentämään käyttäjän käsivarsien, 

� Integroitu suunnanvaihtokytkin mahdollistaa 
kuljettajan ohjata trukin kaikkia päätoimintoja 
ilman että käsivartta tai kättä tarvitsee nostaa 
käsinojalta

� Pehmustettu rakenne sallii kuljettajan nojata 
mukavasti käsinojaan jolloin pitkätkin työvuorot  
sujuvat mukavasti

� Täysin integroitu istuimeen – suunniteltu 
siirtymään istuimen mukana

� Helppo etäisyyden ja korkeuden säätö

� Ergonomiset normaalivivut on varustettu 
pehmustetuilla, muotoilluilla nupeilla ja kallistettu 
poispäin vastaamaan käden luonnollista liikerataa. 
Moduulissa on myös suunnanvaihtokytkin.

� Portaaton säätö koko alueella (26°)

� Helppo säätö mukavimman ajoasennon 
löytämiseksi

� Kaasujousikevennys

� Asennettu konepeittoon, tuloksena lisää jalkatilaa

� Muotoilu helpottaa trukkiin ja siitä pois nousemista

� Ergonomialisävarusteisiin kuuluu teleskooppinen 
säätö, kallistusmuisti ja synkronoitu ohjaus.

.

Ohjauspylväs 
Säädettävä rakenne ohjaa oikeaan suuntaan

8

Normaalit hydrauliikkavivut Minivipumoduuli Kuvissa VT/VF malli Kuvassa VL malli

VL with cab model illustrated
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Tuottavuus
Varmistaa että kaikki sovelluksessasi
toimii upeasti 

Kaikkien sovellusten tuottavuuteen vaikuttaa

joukko tekijöitä: siirrettyjen lavojen lukumäärä,

trukin luotettavuus, kuljettajan tehokkuus ja

huollon helppous.

Tuottavuutta voidaan oikeasti parantaa ja

käyttökulut optimoida vain tarkkailun,

ohjauksen ja suorituskyvyn mittaamisen

kautta.

VL malli



Erinomainen näkyvyys eteenpäin 
Trukin maston on kestettävä huomattavia

rasituksia taakkojen nostamisen ja

laskemisen aikana. Yale mastot ovat

legendaarisia lujuudestaan ja vakaudestaan

ja niissä on sisäkkäiset mastokanavat. Tämä

mahdollistaa käyttäjien asettaa ja noutaa

taakkoja korkealle luotettavasti, vähentää

vahinkoja ja lisää tuottavuutta.



+

"Kun meillä on satoja lavoja

purettavana ja valmisteltavana keräilyä

varten pienissä tiloissa ja määrätyssä

ajassa, emme kestä kalliita viivästyksiä.

Käyttäjien on työskenneltävä

tehokkaasti ja turvallisesti, maksoi mitä

maksoi". 

Chris Arnold - Head of TLI (Network), GEFCO UK

Ylivertainen peruutusasento

Monet kuljettajat työskentelevät 50 %

tai enemmän työajastaan peruuttamalla

trukkia, joten mukava peruutusasento

on olennaisen tärkeä tuottavuutta

ajatellen pitkien työvuorojen aikana.

Yale Sähkötrukeissa on peruutuskahva integroidulla

äänimerkin painikkeella, runsas jalkatila ja

lisävarusteena kääntyvä istuin vähentämään

niskaan, kehoon ja jalkoihin kohdistuvia rasituksia

peruuttamisen aikana.

Erinomaisen Monipuolinen

Ei ole kahta samanlaista sovellusta,

siksi Yale Sähkötrukit ovatkin

erinomaisen monipuolisia ja ne

täyttävät vaativimpienkin sovellusten

vaatimukset.

Tehokas hydrauliikka, kaksi AC-ajomoottoria, akun

vaihto sivulta ja kompakti kääntösäde ovat

luokkansa parhaita ominaisuuksia, jotka auttavat

luomaan optimoidun

materiaalinkäsittelytehokkuuden.

=
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Yale 1500 kg ja 1600 kg VT ja VF trukit ovat

saatavana uusilla Clear View-mastoilla

erinomaisella, luokkansa parhaalla näkyvyydellä

eteenpäin. 

Saatavana olevissa High-Vis standardi- tai

duplex- ja triplexmastoissa on kautta linjan

tasainen etureuna, kartiomaiset rullat ja leveät

kanavat, jolloin rulla on kontaktissa koko

leveydeltään maksimaalista luotettavuutta ja

kestävyyttä ajatellen.

Koska näkyvyys eteenpäin on erinomainen,

kuljettajat voivat työskennellä turvallisesti ja

tehokkaammin kuin koskaan ennen. Tuloksen

taakkojen käsittelytehokkuus lisääntyy ja

tuottavuus kasvaa.



Ylös sijoitettu näyttöpaneli
Kaikki tieto nähtävissä yhdellä vilkaisulla

� Nopea- ja selkeälukuisen LCD-näytön sijoitus ei

häiritse kuljettajan näkökenttää ja lisää

materiaalinkäsittelyn tuottavuutta

� Ohjelmapainikkeet sallivat kuljettajalle pääsyn 

trukkivalikkoon ja valinnan neljästä tehotasosta 

sovelluksen mukaan

12
VL malli



Automaattinen seisontajarru 
Yksi asia vähemmän muistettavaksi,

vakiona kaikissa Yale VT, VF & VL

sarjoissa

Automaattinen YaleStop-seisontajarru on tärkeä

turvallisuus- ja ergonomiatekijä kun trukista pois ja

trukkiin noustaan usein.

� Sähkömagneettinen jarru kytkeytyy automaattisesti

kun trukki ei liiku tai kun kuljettaje ei ole istuimella

� YaleStop voi auttaa lisäämään tuottavuutta

huomattavasti ja häiritsevistä varoitusäänistä on

päästy eroon

� Hallinta luiskissa on myös parantunut.

Kojelauta
Runsaasti säilytystilaa

� Säilytystila sisältää varauksen kirjoitusalustalle,

mukitelineelle ja säilytystaskuille

� Valokytkimet sijaitsevat kojelaudassa ja siinä on

varaus lisävarusteiselle 12 V ulostulolle

� Hytillä varustetuissa trukeissa tuulilasinpyyhkijän

moottori on asennettu kuomuun parhaan

näkyvyyden takaamiseksi.
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� Näyttöpanelissa näkyvät: 

• akun varaustila

• ajosuunta

• käyttötunnit

• automaattisen pysäköintijarrun tila

• ohjauspyörän kulma

• valittu tehotaso

• kellonaika

• vikakoodit

Lisävarusteena vaaka

� Helppo pääsy trukin diagnostiikkaan auttaa

maksimoimaan käyttöasteen.

VL malli VL malli

VT/VF malli

VL malli



VF & VL
Markkinoiden ketterimmät
nelipyöräiset trukit 
VF ja VL 4-pyöräisisssä Sähkötrukeissa

on Yalen huippuluokan ylikääntyvä

ohjausakseli 

Mikä se on?

� Ainutlaatuinen, huippuluokan ohjausakseli

laajennetulla ohjaavien pyörien kääntymisellä,

mahdollistaa trukin kääntymisen pienemmissä

tiloissa kuin perinteisellä ohjausakselilla varustetut

nelipyöräiset trukit.

Kuinka se toimii?

� Perinteisen akselin rajoitettu kääntyminen saa

aikaan sen että trukin kääntymispiste sihjaitsee

etupyörien ulkopuolella. Ylikääntyvässä

ohjausakselissa ohjaavat pyörät kääntyvät täydet

180° ja kun tama yhdistetään vetäviin etupyöriin,

jolloin trukin kääntöpiste sijaitsee lähes etuakselin

keskellä. Tuloksena on huomattavasti pienempi

kääntösäde ja pienempi työkäytäväleveyden tarve

verrattuna perinteisellä ohjausakselilla

varustettuihin malleihin.

14
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Testitulokset perustuvat vertailuun Yale 25VL (lyhyt akseliväli)
620 Ah akku vs. vastaavat kilpailevat mallit.
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Hyödyt asiakkaille

� Kompakti rakenne mahdollistaa käytön 

kapeimmilla työkäytävillä ja kalliin lattiatilan 

maksimaalisen käytön

� Ylikääntyvä ohjausakseli maksimoi lattiatilan 

hyväksikäytön

� Tarjoaa luokkansa pienimmän 

työkäytäväleveystarpeen eurolavan (800 mm x 

1200 mm) kanssa

� Tarjoaa luokkansa pienimmän kääntösäteen – 

esimerkiksi VF:n kääntösäde on verrattavissa 

kolmipyöräisen mallin vastaavaan – Yalen 1,5 – 

2,0 t. kolmipyöräisen ja nelipyöräisen trukin 

työkäytäväleveystarpeen ero on vain 79 mm.

� Ajon hallinta  - Yleensä kuljettajat pitävät

nelipyöräistä vastapainotrukkia parempana ajaa,

erityisesti pitkillä siirtomatkoilla ja epätasaisilla tai

kuoppaisilla ajoalustoilla. VF mahdollistaa tämän ja

tarjoaa samalla ylivertaisen käsiteltävyyden 

(AST 4).

� Suorituskykynsä ja ulkokäyttöön soveltuvuutensa
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Yale 16VF Kilpailija 1 Kilpailija 2 Kilpailija 3 Kilpailija 4

Testitulokset perustuvat vertailuun Yale 16VF (keskipitkä
akseliväli) vs. vastaavat kilpailevat mallit.
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Kuvassa VL malli Kuvassa VL malli 

ansiosta, pitkillä siirtomatkoilla ja epätasaisilla

ajoalustoilla, VL sarja tarjoaa sisä/

ulkokäyttösovellustarpeisiin varteenotettavan

vaihtoehdon polttomoottoritrukeille, kun

ympäristönäkökohdat ovat etusijalla.

� Ylikääntyvä ohjausakseli tarjoaa perinteisiin

ohjausakseleihin verrattuna huomattavasti

paremman käsiteltävyyden ja ketteryyden.

Tuloksena kuljettajilla on todettu vähemmän

lihasjännityksiä, joka voi johtaa kasvaneeseen

tuottavuuteen sovelluksissa, joissa vaaditaan

jatkuvia ohjausliikkeitä.
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VT
Luokkansa paras käsiteltävyys
kolmipyöräisten trukkien joukossa 
Yale VT-trukit tarjoavat luokkansa parhaan

käsiteltävyyden koko 1 500 kg…2 000 kg

sarjassa.

� Kompakti rakenne on ihanteellinen kapeammille työkäytäville.

� Tarjoaa luokkansa pienimmän työkäytäväleveystarpeen 

eurolavan (800 mm x 1200 mm) kanssa.
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Käyttökulut
Korkeat standardit, alhaiset
käytönaikaiset kustannukset

Kun mietitään alhaisimpia käytönaikaisia

kustannuksia, on huomioitava

määräaikaishuollot, odottamattomat

korjaukset, varaosat ja koko ajan kasvavat

energiakulut. Trukin ostohinta on vain pieni

osa kokonaiskustannuksista. Tästä syystä

Yalen insinöörit ovat suunnitelleet

Sähkötrukkisarjan ajatellen maailmanluokan

huollettavuutta ja teollisuuden johtavaa

luotettavuutta, jotta käytönaikaiset

kustannukset olisivat jatkuvasti alhaiset.
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“Kun olen hankkinut trukin, haluan olla

vakuuttunut siitä, ettei se maksa minulle

omaisuuksia huoltojen,

polttoainekustannusten ja korjausten

muodossa.”

Mr. Jochen Meier – Director General Huppertz ASC

Yale on aina ollut ylpeä
valmistaessaan trukkeja, jotka on
suunniteltu kestämään
ankarimmissakin sovelluksissa.
Yale trukit ovat erinomaisen luotettavia ja

varmistavat että käytönaikaiset

kustannukset pysyvät alhaisina. 

18
Kuvassa VF malli

Kuvassa VF malli
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Examples include:

� AC-ajo- ja pumppumoottorit: Ei hiiliharjoja, 

kommutaattoria tai kontaktoreita merkitsee 

minimaalista huollon tarvetta

� Suuri lämpökapasiteetti tarkoittaa että moottorit 

on suojattu ylikuumenemista vastaan raskaissakin

sovelluksissa.

� Vaihteistot ovat suljettuja, vaihteistoöljyn vaihtoväli

4000 käyttötuntia.

� ‘Huoltovapaat, öljykylpy-monilevyjarrut vakiona, 

huoltoväli 4000 käyttötuntia.

� Hall-anturit korvaavat potentiometrit ja 

mikrokytkimet, joten ei enää mekaanisia tai 

liikkuvia osia, parantunut luotettavuus ja 

käyttövarmuus.

� Teräksiset sivupaneelit suojaavat iskuvaurioilta ja 

kulumiselta.

� LED-valot lisävarusteena: Takavaloryhmät ja 

työvalot tarjoavat pitkän käyttöiän ja edullisemmat

vaihtokustannukset.

100% AC Trukki
Ultratehokkaat moottorit tarjoavat

optimaalisesta tehokkuutta kovimpiinkin

sovelluksiin 

� Kaksi 5 kW (VT/VF) tai 10 kW (VL) etuakselin AC-

ajomoottorit tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn

� Luokan H lämpökapasiteettieristys ankarimpiinkin 

olosuhteisiin

� Tehokas kiihtyvyys ja regeneroiva jarrutus 

mahdollistavat nopean ajosuunnan vaihdon

� 12 kW (VT/VF) tai 16 kW (VL) suuritehoinen AC-

pumppumoottori takaa maksimaalisen tuoton ja 

luotettavuuden.

Trukin nopeudet
Pysy mukana koko ajan lisääntyvissä
työkuormissa

� Yale Sähkötrukit ovat alansa nopeimpien

joukossa: VT & VF – 16 km/h; VL – 18 km/h

� Ajonopeuksia voidaan tarvittaessa rajoittaa Yale-

huoltoteknikon toimesta.



The balance of performance and
energy consumption 
Yale Sähkötrukeissa on ‘e-balance’, joka

tarjoaa valintamahdollisuuden

suorituskyvyn ja energiankulutuksen

tasapainoittamiseksi - ‘eLo’

(Matalaenergia) tai ‘HiP’ (Suuri

suorituskyky).

Asetuksen tekee huoltoteknikko

salasanan avulla näyttöpanelin kautta,

lisäksi jokaisessa trukissa on valittavana

neljä käyttäjän valittavissa olevaa

tehotasoa, sovelluksin mukaisesti.

Energiatehokkuus:
Matalaenergia Low (eLo) asetus 
� Tarjoaa alhaisen energiankulutuksen paremmalla

tuottavuudella kuin kilpailijat.

� Varmistaa tasapainon trukin suorituskyvyn ja akun

varauksen keston välillä

� Alentaa huippukiihtyvyyttä ja hydrauliikan

suorituskykyä akun keston optimoimiseksi

� Trukin kiihtyvyys riippuu kuormituksesta

� Energiankulutus on alhaisempi kilpailukykyisellä

suorituskyvyllä.

� VT kuluttaa 16 % vähemmän energiaa kuin 

kilpailijat keskimäärin saman lavamäärän 

siirtämiseen.

� VL Value trukki siirtää 7,5 % enemmän 

taakkoja kuin kilpailija samalla kun se kuluttaa 

11 % vähemmän energiaa samalla 

tuottavuussyklillä.

Suuri suorituskyky (HiP) asetus
� Maksimoi trukin nopeuden, kiihtyvyyden ja 

hydrauliikan suorituskyvyn

� Trukin suorituskyky ei vaihtele kuormituksen

mukaan

� Nousunopeus luiskissa on myös suurempi

� Ihanteellinen suuren tuottavuuden sovelluksiin jotka

vaativat hyvää nousukykyä ja kiihtyvyyttä.

� VL Value trukki siirtää 9 % enemmän taakkoja 

kuin kilpailija samalla kun se kuluttaa 2 % 

vähemmän energiaa samalla tuottavuussyklillä.

VL sarjan Value-mallin  energiatasapaino on 

markkinoiden paras– korkea tuottavuus ja 

alhainen energiankulutus tasapainossa.
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Energiatehokkaimmat haarukkatrukit
Tarjoavat täydellisen tasapainon tuottavuuden ja

energiankulutuksen välillä.
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luokkansa parhaan energiankulutuksen eLo ja HiP-asetuksilla.
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Huollettavuus
Asettaa standardin huollolle
Yale Sähkötrukeissa on älykäs ajoneuvodiagnostiikka ja CAN-

väyläteknologia, joka vähentää korjausyrityksiä ja pienentää

huomattavasti toistuvia huoltokäyntejä.

Edustajien tarjoama tuki
Yale toimii yhteistyössä riippumattomien edustajien verkoston

kanssa, jotka tarjoavat asiakkailleen tietotaidon ja kokemuksen

oikeiden ratkaisujen löytämiseen materiaalinkäsittely

ratkaisutarpeisiin.

Tähän prosessiin kuuluu asiantuntijan suorittama

toimintavaatimusten arviointi; näin varmistetaan että asiakas

saa parhaan ratkaisun kulloiseenkin tarpeeseen.

Yale edustajaverkosto on ylpeä huolto-organisaatiostaan, jonka

vaste on alan paras, tarjoten jälkimarkkinointituen joka

varmistaa asiakkaiden trukkien korkeimman käyttöasteen.

Tämä saavutetaan kadehdittavan korkeilla ensikorjaussuhteella

ja vasteajoilla.

Erinomainen maantieteellinen kattavuus, joustava ja

ammattitaitoinen tuki, uuden Yale-laitteen ostaja voi olla

vakuuttunut että käyttökulut alenevat ja ja kannattavuus kasvaa.
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Akun sivuvaihto lisävarusteena
Nopea ja tehokas, käyttäjäystävällinen

akun vaihto

VT, VF ja VL sarjoihin saatava sivuvaihto tarjoaa:

� Nopea akunvaihto muutamassa minuutissa

� Ergonominen ja tehokas vaihtoehtoinen 

menetelmä nostamiselle

� Yhden henkilön suoritettavissa

� Helposti irrotettava kevyt sivupaneeli

� Saatavana käsi- tai moottorikäyttöisiä ratkaisuja.

Yale Sähkötrukkien huollettavuus on
alansa johtava
Ajoneuvodiagnostiikka (OBD)
Selkeälukuiselta monitoiminäytöltä käynnistettävä

valikkopohjainen diagnostiikkajärjestelmä merkitsee

helppoa ja nopeaa vianhakua ja korjausta ja

maksimaalista käyttöastetta.

CANbus-liikennöinti
Takaa helpomman ja tarkemman diagnostiikan

samalla kun johdotus on yksinkertainen.

Erilliset ohjaukset
Ohjaimet kullekin ajo- ja pumppumoottorille tarkoittaa

että yhdistelmäohjaimiin liittyviä korkeita korjauskuluja

ei tule esiintymään.

“Varastoni on tehokas vain kun kaikki

toimii kuin kello. Siksi minun on

tiedettävä trukkieni huolto on niin

nopeaa ja helppoa kuin mahdollista.”

Mr. Rainer Weixler – Production Director,  
Weidenhammer Packungen GmbH & Co KG
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Helposti irrotettava drop-in hydrauliikkamoduuli
Hydrauliöljysäiliö, suodatin, pumppu ja ohjain ovat

samassa paikassa helposti käsillä kun takakansi

irrotetaan.

1 000 käyttötunnin huoltovälit
Pitkät huoltovälit, hydrauliikkaöljyn huoltoväli 4 000

tuntia.
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