BYD ECB50 e ECB70

nominee

Empilhadeiras Elétricas com
capacidades de 5 t e 7 t

Bateria BYD de Fosfato de Ferro Lítio
Possível recarga parcial. Sem efeito memória.
Bateria livre de manutenção.
Garantia de 5 anos ou 10.000 ciclos.
Dispensa sala de baterias.
Zero emissão.
Baixo custo de manutenção.

Vantagens da BYD

Mastro de visão ampla

Assento ergonômico
Mais conforto para o
operador.

4 Válvulas padrão

One pedal drive

Sistema BMS Premium

Condução somente com o
pedal do acelerador (Kers),
minimizando o uso do freio
de serviço.

Avançado sistema de
gerenciamento de bateria,
que garante mais
trabalho/ kWh.

Faróis de LED
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BYD ECB50 e ECB70
ECB70

Características:

Item

Unidade

Especificação

Capacidade nominal

kg

7.000

Centro de carga

mm

500

Largura do corredor para palets 1000x1200 transversais

mm

3.280

Raio de giro

mm

3.230

Potência do motor de tração

kw

14x2

km/h

14

Velocidade

•As empilhadeiras BYD são equipadas com exclusiva Bateria de
Fosfato de Ferro Lítio e com carregador portátil ultrarrápido que se
conecta diretamente à empilhadeira, dispensando a remoçãoda da
bateria para recarga.

Voltagem da bateria

V

80

Capacidade de carga

Ah

1.000

Altura - mastro estendido

mm

4.465

Largura

mm

2.000

•A Bateria de Fosfato de Ferro Lítio BYD resiste às mais extremas
condições de trabalho sem riscos de incêndio ou explosões.Não
há liberação de vapor ácido durante o processo de recarga, nem
perda de energia por calor.

Comprimento

mm

4.745

Unidade

Especificação

Capacidade nominal

kg

5.000

Centro de carga

mm

500

Largura do corredor para palets 1000x1200 transversais

mm

4.750

Raio de giro

mm

2.800

Potência do motor de tração

kw

15x2

km/h

20

Voltagem da bateria

V

80

Capacidade de carga

Ah

8.100

Altura - mastro estendido

mm

4.300

Largura

mm

1.516

Comprimento

mm

3.980

Item

ECB50

•Sem necessidade
de sala de baterias,
baterias reserva e
trocas.

Velocidade

so prévio, uma vez que os mesmos estão sujeitos a atualizações contínuas, com a missão de sempre oferecer produtos da mais alta qualidade.
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