1.0 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 T
Diesel / Benzyna / LPG

WPROWADZENIE
Zhejiang Hangcha Engineering Machinery Co. Ltd. od ponad 50 lat jest wiodącym
producentem wózków widłowych w Chinach
(60 000 wózków widłowych rocznie). Firma stale udoskonala swoje wyroby stosując najnowsze zdobycze techniki w budowie
i produkcji wózków.
Nowa generacja wózków widłowych serii R
jest połączeniem wytrzymałości i ergonomii,
zapewniającym wydajność niespotykaną
w innych wózkach oraz komfort pracy, bez
zmęczenia przez długie godziny. Przyjazne
dla środowiska, proste w serwisowaniu,
wydajne w pracy, o wysokich standardach
bezpieczeństwa, to idealne narzędzie do
najbardziej wymagających zastosowań.

PRZEKŁADNIA I SILNIK
Do wyboru proponujemy przekładnie TCM
oraz HC (prod. w Chinach na technologii japońskiej), a także NISSAN i OKAMURA (produkcji japońskiej) o zaawansowanej budowie
i niezawodnym funkcjonowaniu. Wśród nich
przekładnia OKAMURA dzięki szczególnie
płynnemu przeniesieniu napędu redukuje wibracje przekazywane na ramę.
Mocne, oszczędne i niezawodne silniki diesla
oraz benzynowo-gazowe można wybierać
pośród takich renomowanych producentów
jak: ISUZU, YANMAR czy NISSAN.

OBSŁUGA
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ergonomicznych optymalizuje konstrukcję systemu sterowania wózkiem i podwyższa komfort obsługi.
Zaawansowana technologia zmniejsza wibracje całego wózka. Komfort obsługi poprawia
także nowe zawieszenie maski silnika oraz urządzenie zmniejszające drgania mostu sterującego.
W modelach z przekładnią hydrokinetyczną ze zmiennikiem momentu obrotowego zastosowano elektro-hydrauliczny przełącznik kierunku jazdy przód-tył, co zmniejsza wysiłek
i skraca czas tej często wykonywanej operacji.
Zastosowany dzielnik strumienia zmniejsza wysiłek na koło kierownicy jedynie do 68N,
co stanowi 50% w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem.
Dzięki systemowi smarowania wału, siłę nacisku na pedał zredukowano o 30% w porównaniu z poprzednim modelem.

HAMULCE
Wszystkie wózki widłowe o udźwigu
1~3,5T otrzymały hamulce bębnowe nowego
typu z chroniącym przed wilgocią rowkiem
na bębnie hamulcowym oraz uszczelką na
półosi zamykającą dostęp do bębna smarów
i wody, znacznie podnosząc niezawodność.

ODPROWADZANIE CIEPŁA
Zastosowana chłodnica aluminiowa kombinowanego typu znacznie poprawiła sprawność chłodzenia.
Zaawansowana technologia rozproszenia
ciepła i zmodyfikowane kanały oddania ciepła dodatkowo poprawiają chłodzenie wózka, a temperaturę płynu chłodzącego redukują o 15%.

OBSŁUGA
SERWISOWA
Wspierana przez dwie sprężyny gazowe
maska silnika oraz zdejmowalna jednym
ruchem pokrywa podłogi ułatwiają serwisowanie i wymianę.
Poręczne
umieszczenie
bezpieczników
i przyrządów kontrolnych pozwala na ich
łatwe sprawdzenie i wymianę.

SIŁOWNIKI
Uszczelniacze, stosowane w cylindrach
przechyłu, podnoszenia i skrętu pochodzą
od renomowanych producentów światowych, a ich jakość została sprawdzona
w tysiącach testów wytrzymałościowych.
System łagodnego (spowolnionego) opadania siłowników podnoszenia łagodzi siłę
uderzenia i obniża hałas w ostatniej fazie
opuszczania wideł.

OCHRONA
ŚRODOWISKA
Przyjazne dla środowiska silniki spełniają
wszystkie normy emisji EU-II/III. Emisja hałasu także odpowiada wymaganiom EU.

BEZPIECZEŃSTWO
W systemie przewodów hydraulicznych
wbudowano zawór bezpieczeństwa. Kontrola nad masztem zostanie zachowana
nawet w przypadku awarii któregoś z przewodów.
Zastosowanie
wbudowanego
urządzenia blokującego maskę silnika dodatkowo
zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Zhejiang Hangcha Engineering Machinery Co. Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian
dotyczących koloru, wyposażenia oraz parametrów technicznych wózków widłowych.

DIAGRAM UDŹWIGU

Specyfikacja masztów wózków serii R 1.0 - 1.8 (Opony pneumatyczne)

Specyfikacja masztów wózków serii R 2.0 / 2.5 (Opony pneumatyczne)

Specyfikacja masztów wózków serii R 3.0 / 3.5 (Opony pneumatyczne)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
- Podwójny filtr powietrza lub specjalny filtr powietrza
- Przesuw boczny zawieszany lub zintegrowany
- Urządzenie gaszące iskry na wydechu
- Wykonanie przeciwwybuchowe
- Kolor wózka na życzenie klienta
- Dodatkowe sekcje hydrauliczne
- Specjalna płyta czołowa
- Widły o różnych długościach
- Opony superelastyczne
- Opony niebrudzące
- Kabina (z/bez ogrzewania)
- Klimatyzacja kabiny
- Amortyzowany fotel
- Tylne światło robocze
- Katalizator spalin
- Osłona chłodnicy
- Inny osprzęt roboczy

Ponadto w naszej ofercie:
- Regały magazynowe (projektowanie, montaż).
- Produkcja osprzętów (szufle, pługi, platformy robocze, ostrogi, trawersy, itp.)
- Przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, diagnostyka oraz naprawy wózków widłowych
u użytkownika.
- Gwarantujemy czas reakcji 4 godziny oraz naprawy do 24 godzin.
- Wynajem wózków widłowych.
- Modernizacja wózków widłowych oraz montaż wszelkich osprzętów takich jak: przesuwy
boczne wideł, chwytaki obrotowe, głowice obrotowe, pozycjonery wideł, katalizatory itd.
- Skup wózków widłowych.
- Montaż instalacji gazowych.
- Naprawy i remonty maszyn roboczych.
- Szkolenie operatorów i konserwatorów wózków widłowych i maszyn roboczych.
- Diagnostyka, naprawy i remonty samochodów ciężarowych.
- Naprawy i remonty maszyn roboczych (budowlanych).

Wykonujemy również osprzęty specjalistyczne na życzenie klienta.
Dysponujemy:
- wysoce wykwalifikowanym personelem
- pełnym zapleczem technicznym
Posiadamy uprawnienia:
Urzędu Dozoru Technicznego UD-10-83-N/2-09 i UD-10-83-P/2-09
Wojskowego Dozoru Technicznego Decyzja nr 167-01/WDT/UBT/04
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE 1120H
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