trak | uplift ex
Przeciwwybuchowy,
Akumulatory z certyfikatem ATEX

www.hoppecke.pl
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Maksymalne bezpieczeństwo i
najwyższe standardy jakości

Wyspecyfikowana pod
potrzeby klienta

trak | uplift ex to specjalne rozwiązanie akumulatorowe do
użytku w wózkach przemysłowych w obszarach zagrożonych
wybuchem. Certyfikowany i wyprodukowany zgodnie z
wytycznymi ATEX 2014/34 / UE gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo w środowiskach zagrożonych wybuchem.
HOPPECKE trak | uplift ex jest wyposażony w sprężynę gazową
oraz zamek sześciokątny zapewniający najwyższe możliwe
bezpieczeństwo przemysłowe i łatwość obsługi.
Przyczynia się do tego wyjątkowa obudowa HOPPECKE i
ogniwa- ex HOPPECKE. Całkowicie uszczelniony i izolowany
system złączy zaciskowych zapobiega zwarciom i korozji
zewnętrznego przewodu prądowego.

System trak | uplift ex dostosowywany jest do indywidualnych
potrzeb klineta. Na podstawie otrzymanych danych dostarczamy
odpowiednie obudowy i dopasowane złącza prądu stałego.
Trak | uplift ex oferuje pełną gamę produktów dla kategorii 2 i 3
do klasy temperaturowej T6 (80 ° C).
Firma Hoppecke ściśle współpracuje z producentami i dostawcami
pojazdów, dzieki temu gwarantuje innowacyjne technologie i
niezawodne systemy.
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Obsługa klienta w fabryce w celu
odpowiedniej konserwacji

Twoja przewaga dzięki HOPPECKE

HOPPECKE posiada rozległą i specjalnie przeszkoloną sieć serwisową.
Nasze obszerne i sprawdzone portfolio usług obejmuje cały cykl życia
Twojego magazynu energii i całego systemu energetycznego.

Jeden z najbezpieczniejszych i najbardziej przyjaznych dla
użytkownika system obudów na rynku
Certyfikat ATEX
Wyspecyfikowana pod potrzeby klienta
Obsługa klienta w fabryce

Typowe zastosowania

Przemysł chemiczny /
Przemysł

Przemysł
farmaceutyczny

petrochemia /
Produkcja farba
i lakierów

Magazyny węgla

Rafinerie naftowe

i paliw
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ul. Logistyczna 10

63-006 Śródka

Tel.: +48 61 6465 000

Fax: +48 61 6465 001

E-mail: info@hoppecke.pl

www.hoppecke.pl

03/2022 PL trak | uplift ex Wszystkie dane, zawarte w niniejszym prospekcie, opierają się na aktualnym stanie techniki. Nasze produkty podlegają ciągłemu doskonaleniu, dlatego zachowujemy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.
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