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AUMENTE A SEGURANÇA, A
PRODUTIVIDADE E ELIMINE
DANOS
ASSISTÊNCIA PARA NIVELAÇÃO DE
EMPILHADEIRA

Até os melhores operadores podem cometer erros ao
determinar a inclinação de suas empilhadeiras ao carregar ou
descarregar pallets ou ao empilhar produtos.

A Assistência para Nivelação de Empilhadeira da AusProTec™
pode resolver esse problema, independentemente da
nivelação do operador, ao indicar a nivelação dos garfos da
empilhadeira em um monitor de fácil leitura.

A maior causa de danos em produtos, prateleiras e
equipamentos deriva da inclinação das empilhadeiras em um
ângulo incorreto. Se os garfos não estiverem nivelados, os
acionamentos podem dani�car produtos e prateleiras ou lascar
os pallets, especialmente se os produtos não forem
empilhados de maneira uniforme, o que resulta em danos
onerosos. A Assistência para Nivelação de Empilhadeira
oferece um rápido retorno ao investimento ao reduzir esses
danos.

Disponível em modelos de contrapeso ou de empilhadeira
retrátil. Modelos para condições extremas estão disponíveis
mediante solicitação.

Recursos

Fácil de instalar — Menos de 1 minuto

Precisão de 0,25 de um grau

Selo ambiental – Classi�cação IP67 com Certi�cação CE

Adapta-se a empilhadeiras entortadas ou irregulares

Sem �xação permanente no mastro da empilhadeira — Não
necessita de instalação com furos

Ativada por movimento — Não possui chave liga/desliga

Monitor de fácil leitura

Especi�cações:

Certi�cações CE, ISO 9000/9001

Classi�cação IP67

Temperatura de trabalho -40 a 120 °F (-40º a 48 °C)

Baterias Utiliza 2 baterias tamanho “D”
— vida útil da bateria de 12 a
18 meses

Precisão Precisão de 0,25 de um grau

Garantia 2 anos

Peças

APN: 16717 SINGLE UNIT LEVEL ASSIST – COUNTERBALANCED OPTION

APN: 16718 DUAL UNIT LEVEL ASSIST – REACH / TELEHANDLER OPTION

Reference: SBAP1021001
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