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PÄIVITETTY OHJAAMO UUSILLE 

HYUNDAI HEAVY LINE -TRUKEILLE  
 
 
Hyundai Material Handling on julkaissut Heavy Line -dieseltrukkien sarjan, jossa on 

parannettu ohjaamoympäristö, EU Stage V -päästövaatimusten mukaiset moottorit ja 

valinnainen Hyundain Hi MATE -telematiikkavalvontajärjestelmä. Sarjassa on tarjolla 10 

mallia, joiden nostokapasiteetti on 7–30 tonnia, ja ne perustuvat pienemmän 

dieseltrukkimalliston menestykselliseen lanseeraukseen viime vuonna. 

 

 

Ominaisuuksia ovat mm.:  

• Kymmenen mallia, joiden nostokapasiteetti on 7–30 tonnia 

• Parannettu ohjaamoympäristö, jossa on enemmän tilaa ja näkyvyyttä 

• EU Stage V Hyundai- ja Cummins-dieselmoottorit 

• Kuorman tunnistavat pääohjausventtiilit, koneen hallinnan ja työtehokkuuden 

parantamiseksi 

• Hyundai Hi MATE -telematiikka kalustonhallintaratkaisuun 

 

 

Kuljettajan mukavuus 

Hyundain seuraavan sukupolven trukin ohjaamossa, mikä on suunniteltu asiakkaiden laajan 

konsultoinnin jälkeen, on uudistettu kojelaudan asettelu sekä pienempi ohjauspyörä kuljettajan 

työskentelytilan lisäämiseksi. Yksiosainen, vakiosäteinen tuulilasi parantaa näkyvyyttä 

eteenpäin ilman reunojen vääristymistä, ja täyslasitetut ovet auttavat vähentämään ohjaamon 

melutasoa jopa 5,9 dB! 

 

Uudessa kojelaudassa on värinäyttö, ja helppokäyttöiset painikkeet säännöllisesti toistuvia 

toimintoja varten. Monitoiminäyttö kertoo tärkeitä koneen toimintatietoja, ja ilmoittaa 

huoltoilmoituksia sekä vianmäärityskoodeja tarpeen mukaan. Toinen 7":n näyttö toistaa 

peruutuskameran kuvaa. 

 

Uusi kuorman tunnistava pääohjausventtiili parantaa hydrauliikan hallintaa, ja Fingertip-

ohjaimet reagoivat nopeasti kuljettajan ohjaukseen. 

 

Lisävarusteena koneisiin voidaan valita joko ilmajousitettu - tai kääntyvä istuin, jota voidaan 

kääntää 20° vasemmalle, ja 10° oikealle peruutussuunnan näkyvyyden parantamiseksi, sekä 

kuljettajan ohjaamoon pääsyn helpottamiseksi. 12:sta tonnin malleista alkaen premium-istuin 

on sekä ilmajousitettu, että kääntyvä. 

 

Alhaisemmat päästöt 

Kaikissa Heavy Line -malleissa on Hyundain ja Cumminsin EU Stage V -dieselmoottorit, jotka 

tarjoavat paremman suorituskyvyn ja aiempia malleja pienemmät päästöt. 
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Cummins B -sarjan moottorit eivät enää vaadi pakokaasujen kierrätystä (EGR), mikä helpottaa 

isoimpien mallien huoltoa ja kunnossapitoa. Näiden trukkien ohjaamossa on myös moottorin 

tehopainike, jolla kuljettaja voi valita Vakio- (80 %) tai Teho-asetukset (100 %) käyttökohteen 

tarpeiden mukaan, polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi silloin, kun täyttä tehoa ei tarvita. 

 

Parannettu huollettavuus 

Sähkötoimisesti sivulle kallistettavan ohjaamorakenteen ansiosta voimalinjaan pääsyä on 

yksinkertaistettu, säännöllisen kunnossapidon helpottamiseksi. Polttoainesuodattimen 

käyttöikää on pidennetty 500:sta 1000:een tuntiin. Lisäksi käytettävä, pitkäikäinen hydrauliöljy 

takaa, että vaihtovälit voidaan pidentää 5000:een tuntiin Tämä alentaa koneen 

käyttökustannuksia ja pienentää seisonta-aikaa asiakkaan hyväksi. 

 

 

Laadukkaat lisävarusteet 

Heavy Line -trukeissa on lisävarusteena kaksi Hyundain laadukasta Hi MATE -

telematiikkajärjestelmää, jotka käyttävät datan lähettämiseen GPS-tekniikkaa, etävalvonnan ja 

-diagnostiikan mahdollistamiseksi. 

 

Hi MATE -vakiojärjestelmä tarjoaa koneen sijainnin ja käyttötietojen reaaliaikaisen 

valvonnan. Paikannusrajahälytykset antavat lisäsuojaa koneen varastamista, tai luvatonta 

käyttöä vastaan.  

 

Premium -Hi MATE mahdollistaa kuljettajan pääsyn järjestelmään valvonnan koodilla tai 

kortilla, täysin mukautettavat käynnistyskyselylomakkeet, ajotavan valvonnan ja törmäyksen 

tunnistuksen. 

 

Cummins-moottorilla varustettuihin trukkeihin on myöskin saatavana, yhdessä 

moottorinvalmistajan kanssa toimitettava Engine Connected Diagnostics -ohjelmisto. 

Ohjelmisto tarjoaa koneelle räätälöityä kunnossapitoa ja etävianmääritystä, mitkä entisestään 

pienentävät kalliiden seisonta-aikojen todennäköisyyttä. 

 

Ylivoimainen tuottavuus 

Hyundai Heavy Line -dieseltrukkisarja alkaa 7 tonnin 70D-9V -mallista, ja päättyy 30 tonnin 

300D-9VC -malliin. Kattavan kymmenen trukkimallin ansiosta, Hyundailta on nyt saatavana 

sopiva konemalli kaikkiin materiaalinkäsittelytarpeisiin.  

 

”Olemme kuunnelleet tarkasti asiakkaidemme tarpeita kehittäessämme Heavy Line -koneita. 

Nämä uudet trukit tarjoavat laadukkaamman kuljettajan toimiston, eli ohjaamotilan, ja Hi 

MATE:n kautta laajemman käyttöhallinnan kalustovastaavalle henkilölle. Seuraavan 

sukupolven trukkimme todellakin antavat täyden hallinnan kuljettajalle ja kalustonhallintaan.”, 

kertoo Christopher Thompson, Hyundai Materials Handling:n myyntipäällikkö.  
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Kuvia on saatavana Hyundai Media Libraryssa: linkki kokoelmaan (salasanaa ei tarvita) 

 

 

Hyundai Material Handling Europe tarjoaa laajan valikoiman trukkeja (mukaan lukien LPG-, 

sähkö- ja dieselkäyttöisiä trukkeja) ja varastokoneita täyttääkseen asiakkaidensa jatkuvasti 

kasvavat konetarpeet. 

 

HCEE:n (Hyundai Construction Equipment Europe) osastona se markkinoi tuotteitaan yli 140 

jälleenmyyjän verkoston kautta yli 30:ssä maassa. Hyundai Construction Equipment Europe on 

laajasti tunnustettu Euroopan yhdeksi johtavista konevalmistajista. Erittäin edistyneen 

tehdasautomaation, nollatoleranssin laadunvalvontajärjestelmän ja innovatiivisen suunnittelun 

kautta se tarjoaa laajan valikoiman maanrakennus- ja materiaalinkäsittelykoneita täyttääkseen 

asiakkaidensa konetarpeet.  

 

Lisätiedot:  www.hyundai-mh.eu. 

 

 

Yhteystiedot: 

 

Hyundai Material Handling Europe    

press.office@hyundai.eu      

www.hyundai.eu       

Hyundailaan 4        

B-3980 Tessenderlo          

T +32 1456 2282   

https://hyundailibrary.hyundai.eu/web/47763ad15d58c3b7/heavy-line-forklift-press-assets/
http://www.hyundai-mh.eu/
mailto:press.office@hyundai.eu

