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UniCarriers ‒ техніка високого рівня, яка виробляється у
Європі та Японії і об'єднує в собі продукцію торгових
марок Nissan Forklift, Atlet і TCM. Асортимент включає в
себе дизельні, газ-бензинові та електричні вилкові
навантажувачі, річтраки, штабелери, комплектувальники
замовлень та візки.
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DX
Ці універсальні машини забезпечують ефективне виконання найскладніших операцій із завантаження та розвантаження
матеріалів. Доступні в безлічі конфігурацій і з широким асортиментом виготовлених за індивідуальним замовленням опцій
наші навантажувачі з противагою ‒ це ідеальний інструмент для будь-яких робіт у будь-який час.

Триступеневий каталізатор вихлопних газів з кисневим датчиком

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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GX
Потужний та надійний навантажувач GX призначений для інтенсивної експлуатації у найскладніших умовах. Навантажувач
GX відрізняється комфортабельністю, високою надійністю та чудовими експлуатаційними характеристиками. Він має
вантажопідйомність 3,5-5 т та оснащений сучасним двигуном внутрішнього згоряння: або дизельним, або працюючим на
зрідженому газі.

Посилена жорстка конструкція навантажувачів
UniCarriers серії GX дозволяє працювати у
найскладніших умовах
Великий простір для ніг знижує ступінь втоми водія
Наявність триступеневого каталізатора забезпечує
малу кількість шкідливих викидів
Застосування економічного двигуна з електронним
управлінням ECCS знижує витрату палива

Фірмова система безпеки ‒ Risk Reduction System (RRS)
Повноцінний круговий огляд допомагає підвищити безпеку
роботи
Вбудоване діагностичне обладнання Built-In-Test-Equipement
(BITE)
Електронна система контролю періодичності сервісного
обслуговування (Electronic Maintenance Reminder)
Капот, здатний відкриватися на 90 градусів, і легкий доступ до
радіатора полегшують сервісне обслуговування

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
GX-40

GX-40
LPG

GX-40H

GX-40H
LPG

GX-45

GX-45
LPG

GX-50

GX-50
LPG

Дизель

Газ

Дизель

Газ

Дизель

Газ

Дизель

Газ

4 000

4 000

4 000

4 000

4 500

4 500

5 000

5 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

4 710

4 710

4 712

4 712

4 786

4 786

4 933

4 933

Моделі

Тип палива
Вантажопідйомність,
кг
Висота підйому,
мм
Міжстелажний
проліт,
мм

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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ZX
У прагненні виконання щодня зростаючих вимог Європейського Союзу та Японії до рівня викидів UniCarriers залишається
беззаперечним лідером впровадження технології "чистих двигунів". У поєднанні з традиційною міцною та надійною
конструкцією серія ZX забезпечує більшу витрату часу на експлуатацію і меншу ‒ на обслуговування.

Система швидкого прогрівання камери згоряння Quick
Glow System (QGS)
Електрично керований дизельний двигун із загальною
магістраллю прямого вприскування (common rail),
турбокомпресором, інтеркулером
Гідравлічна підвіска двигуна та коробки передач
Двоступенева АКП
Повернення трансмісії у нейтральне положення
Паркувальне гальмо з кнопкою блокування
Контроль фіксації ременя безпеки

Система повернення масла у циліндри підйому
для зниження нагріву
Трисекційний секційний гідророзподільник
Подвійні пневматичні шини
Рульове управління з гідропідсилювачем
Передні, задні комбіновані вогні
Дзеркала
Сигнал заднього ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Моделі

ZX-60

ZX-70

ZX-80

ZX-100

Тип палива

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

6 000

7 000

8 000

10 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

5 485

5 485

5 830

6 065

Вантажопідйомність,
кг
Висота підйому,
мм
Міжстелажний
проліт,
мм
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TX3
Електронавантажувачі UniCarriers серії TX створені для забезпечення високої продуктивності Вашої роботи протягом всієї
зміни, кожного дня. Ці потужні багатофункціональні помічники вантажопідйомністю 1,25-2,0 т оснащені інноваційними
опціями для того, щоб задовольнити найвищі вимоги до ефективності, надійності та ергономіки.

Надійні, ергономічні та безпечні
Низький рівень споживання енергії
Висока ефективність
Швидкість руху, підйом і нахил щогли регулюються
автоматично в залежності від маси, висоти та нахилу
вантажу
Зусилля на кермі співвідносне зростанню швидкості
руху
Легка заміна батареї за допомогою ручного візка
Cистема передстартової перевірки агрегатів
Оповіщення про перенавантаження
Інтерактивна система для безпечної роботи
Повністю автоматичне гальмо стоянки та противідкатна
система

Нова комбінація джойстиків оснащена додатковою ручкою для
водія. Безпека навіть у найдрібніших деталях
Найвищий клас огляду крізь щоглу. Нова щогла Triplex. Концепція
ProVision: низька приладова панель з боковими вікнами.
Найвищий клас оснащення робочого місця водія. Комфорт
гарантований водіям будь-якого зросту

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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TX4
Електронавантажувачі UniCarriers серії TX створені для забезпечення високої продуктивності Вашої роботи протягом всієї
зміни, кожного дня. Ці потужні багатофункціональні помічники вантажопідйомністю 1,25-2,0 т оснащені інноваційними
опціями для того, щоб задовольнити найвищі вимоги до ефективності, надійності та ергономіки.

Надійні, ергономічні та безпечні
Низький рівень споживання енергії
Висока ефективність
Швидкість руху, підйом і нахил щогли регулюються
автоматично в залежності від маси, висоти та нахилу
вантажу
Зусилля на кермі співвідносне зростанню швидкості
руху
Легка заміна батареї за допомогою ручного візка
Cистема передстартової перевірки агрегатів
Оповіщення про перенавантаження
Інтерактивна система для безпечної роботи
Повністю автоматичне гальмо стоянки та противідкатна
система

Нова комбінація джойстиків оснащена додатковою ручкою для
водія. Безпека навіть у найдрібніших деталях
Найвищий клас огляду крізь щоглу. Нова щогла Triplex. Концепція
ProVision: низька приладова панель з боковими вікнами.
Найвищий клас оснащення робочого місця водія. Комфорт
гарантований водіям будь-якого зросту

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

TX4-16

TX4-18L

TX4-20L

Тип палива

Електро

Електро

Електро

1 600

1 800

2 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

3 635

3 750

3 750

Вантажопідйомність, кг
Висота підйому, мм
Міжстелажний проліт, мм

www.tekmanforklift.com.ua
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MX
Електронавантажувачі UniCarriers серії MX створені для забезпечення високої продуктивності Вашої роботи протягом всієї
зміни, кожного дня. Ці потужні багатофункціональні помічники вантажопідйомністью 2,5-3,5 т оснащені інноваційними
опціями для того, щоб задовольнити найвищі вимоги до ефективності, надійності та ергономіки.

Система м'якого старту та уповільнення робить
машину більш продуктивною і регулює швидкість руху
в залежності від зусиль водія
Для швидкого та плавного маневрування у вузькому
просторі задня вісь оснащена двома електромоторами.
Також позбавлена від «ривка»
Чутливі джойстики управління дають зворотний зв'язок:
натискайте плавно для точності операцій
Система контролю проходження поворотів оцінює кут
повороту та уповільнює машину перед виконанням
маневру
Рульове колесо оптимального розміру зі зворотним
зв'язком дає впевненість у виконанні маневру
Герметичні рідинні гальма надійно захищені та
практично не потребують обслуговування

Новий тип управління F2 дозволяє виконувати вдвічі
більше операцій, залишаючи вантаж в полі зору.
В якості опції можливе керування захватами та
автоматичне центрування нахилу
Точність виконання функцій нахилу та бокового зсуву
каретки робить основні рухи швидкими та безпечними

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

MX-25

MX-25L

MX-30

MX-30L

MX-35

Тип палива

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

2 500

2 500

3 000

3 000

3 500

до 7 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

3 700

3 800

3 850

3 980

4 000

Вантажопідйомність,
кг
Висота підйому,
мм
Міжстелажний
проліт,
мм
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PL
ЕЛЕКТРОВІЗКИ
Сімейство повідкових візків UniCarriers PL включає в себе різні моделі вантажопідйомністю від 1,8 до 2,5 т. Сфера
застосування електричних повідкових самохідних візків UniCarriers ‒ це, в основному, дистрибуція та виробництво, розвантаження і
завантаження автомобілів, транспорт для магазинів. Компактні розміри та висока маневреність роблять ці візки ідеальним вибором
для роботи в обмеженому просторі.

Використовується запатентована чотириопорна
конструкція, що значно збільшує стійкість, особливо
на нерівних підлогах
Гнучке (рухоме) з'єднання блоку двигуна та шасі, а
також рухоме з'єднання вантажних вил та шасі
дозволяє завжди мати повне зчеплення з підлогою
Розроблені для роботи у прохолодному складі
(від 1 °С)
Доступ за ПІН-кодом ‒ у борткомп’ютері можна
зареєструвати 100 ПІН-кодів для кожного оператора

Система бортової діагностики «B.I.T.E.» (Built In Test
Equipment), яка дозволяє обслуговувати візок без
застосування зовнішніх електронних пристроїв або
ноутбука
Функція автоматичного відключення

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Тип палива
Вантажопідйомність, кг
Висота підйому, мм
Міжстелажний проліт, мм

PLL

PLE

PLP

PMR

Електро

Електро

Електро

Електро

1 800 - 2 000

1 800

2 000 - 2 500

2 000

120

730

120

120

2 111

2 107

2 300

2 245

www.tekmanforklift.com.ua
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PS
ЕЛЕКТРОШТАБЕЛЕРИ

Використовується запатентована чотириопорна
конструкція, що значно збільшує стійкість, особливо
на нерівних підлогах
Гнучке (рухоме) з'єднання блоку двигуна та шасі, а
також рухоме з'єднання вантажних вил та шасі
дозволяє завжди мати повне зчеплення з підлогою

Розроблений для роботи у прохолодному складі
(від 1 °С)
Доступ за ПІН-кодом ‒ у борткомп’ютері можна
зареєструвати 100 ПІН-кодів для кожного оператора

Система бортової діагностики «B.I.T.E.» (Built In Test
Equipment), яка дозволяє обслуговувати візок без застосування
зовнішніх електронних пристроїв або ноутбука
Функція автоматичного відключення

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PS

PSH

PSL

PSP

PDP

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

Вантажопідйомність,
кг

1 250

1 600-2000

1 250

1 250-1600

2 000

Висота підйому,
мм

4 200

5 400

2 100

4 200

2 100

Міжстелажний
проліт,
мм

2 315

2 428

2 195

2 325

2 430

Моделі

Тип палива

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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A
ЕЛЕКТРОВІЗКИ ТА ШТАБЕЛЕРИ
Штабелери UniCarriers AJN/ASN мають велику залишкову вантажопідйомність на значну висоту, а з використанням опціонних
бокових стабілізаторів вантажопідйомність не падає зовсім аж до висоти 5,2 м. Велика ємність батарей (до 775 А·ч) дозволяє
штабелеру працювати легко і швидко протягом зміни, ергономічні елементи управління забезпечують комфортну роботу
оператора.

Режим обмеження швидкості «Creep speed»
Система бортової діагностики «B.I.T.E.»
Функція автоматичного відключення
Бортовий комп'ютер з лічильником мотогодин та
індикатором батареї
Електрично посилене рульове управління
Захищені від корозії осі

Ведуче колесо Vulkollan
Здвоєні вантажні колеса ø85 мм Vulkollan
Бокове вивантаження батареї

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Тип палива
Вантажопідйомність, кг
Висота підйому, мм
Міжстелажний проліт, мм

ALL

AJN/ASN

ATF

Електро

Електро

Електро

2 000

1 600

1 000

120

до 6 750

до 5 700

2 317

2 320

2 425

www.tekmanforklift.com.ua
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X
ЕЛЕКТРОВІЗКИ ТА ШТАБЕЛЕРИ
Штабелери UniCarriers XJN/XSN мають велику залишкову вантажопідйомність на значній висоті, а з використанням
опціонних бокових стабілізаторів вантажопідйомність не падає зовсім аж до висоти 5,2 м. Велика ємність батарей (до 775 А·ч)
дозволяє штабелеру працювати легко і швидко протягом зміни, ергономічні елементи управління забезпечують комфортну
роботу оператора.

Режим обмеження швидкості «Creep speed»
Система бортової діагностики «B.I.T.E.»
Функція автоматичного відключення
Борткомпьютер з лічильником мотогодин та
індикатором батареї
Електрично посилене рульове управління
Захищені від корозії осі

Ведуче колесо Vulkollan
Здвоєні вантажні колеса ø85 мм Vulkollan
Бокове вивантаження батареї

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

XLL

XJN/XSN

XTF

Електро

Електро

Електро

2 000/ 3 000

1 600/2 000

1 000

120

до 6 750

до 5 700

2 317

2 393

2 520

Моделі

Тип палива
Вантажопідйомність, кг
Висота підйому, мм
Міжстелажний проліт, мм

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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U
Сімейство річтраків Nissan-UniCarriers U складається з моделей вантажопідйомністью від 1,2 до 2,5 тон і висотою підйому
до 12 м. Техніка розроблена для забезпечення бездоганної ергономіки місця оператора і посилення безпеки під час роботи.

Сервісний інтервал 1000 мотогодин
Обидва електромотори трифазні змінного струму (AC)
Рульове колесо для високої швидкості та високого
підйому (HSHL) з великим терміном служби
Надійна гідравлічна рідина, що зменшує тертя для
економії енергії
Система СAN BUS, що підвищує функціональність та
дозволяє вести облік помилок
Модульна конструкція для підвищення терміну служби
Бездоганний доступ до компонентів для їх
обслуговування
Знижена кількість запчастин
Електрично посилене рульове управління
Індикатор положення керма
Індикатор розряду батареї
Всі колеса Vulkollan®
Автоматичне електричне паркувальне гальмо
Бокове вивантаження батареї
Доступ за ПІН-кодом, профілі операторів та статистика
використання річтрака

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3200-7250

www.tekmanforklift.com.ua
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EP
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ
Комплектувальники замовлень UniCarriers серії EP ‒ це високопродуктивні низько- та середньорівневі комплектувальники
замовлень, які ідеально підходять для роботи на складах з високою интесивністю руху товару. Високі стандарти ергономіки,
безпеки та надійності всіх моделей в комплекті з широким набором опцій дозволяють обрати оптимальну модель для будьяких умов експлуатації.
Борткомпьютер з лічильником мотогодин та індикатором батареї
Доступ за ПІН-кодом, профілі операторів
Система присутності оператора
Рульове колесо Midi
Лічильник мотогодин

Всі колеса Vulkollan®
Бокове вивантаження АКБ
Електропідсилювач управління
Захист від корозії, специфікація для прохолодних складів (до +1 С°)
Режим обмеження швидкості «Creep speed»
Система бортової діагностики «B.I.T.E.» (Built In Test Equipment), яка
дозволяє обслуговувати візок без застосування зовнішніх
електронних пристроїв або ноутбука
Функція автоматичного відключення

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EPL

EPM

EPH

Електро

Електро

Електро

Вантажопідйомність, кг

1 000

1 000

1 250

Висота підйому, мм

1 800

7 400

10 500

Моделі

Тип палива

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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HYUNDAI ‒ надійна та високоякісна навантажувальна
техніка від лідера корейського машинобудування:
поєднання розумних цін та високої якості. До асортименту
входять: дизельні автонавантажувачі, газові та газбензинові автонавантажувачі, електронавантажувачі,
річтраки, комплектувальники замовлень, платформові
візки. Південна Корея.
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D-7E 1,5-2 т
ІАВТОНАВАНТАЖУВАЧІ
ЧАВУЖАТНАВАНОТВА
Навантажувачі Hyundai серії D-7 великої вантажопідйомності застосовуються при перевезенні важких вантажів,
металоконструкцій, контейнерів.
Сучасна і в той же час проста конструкція забезпечує надійну роботу в найважчих умовах експлуатації при багатозмінному
режимі.
Повністю гідростатичне рульове управління
Гідравлічна рульова система гарантує незмінно плавне і та
легкорегульоване управління, виключаючи перебіг і віддачу
рульового колеса
Збільшений кут нахилу щогли
Використовуючи нахил щогли (6 градусів вперед, 10 градусів
назад), оператор може проводити навантаженнярозвантаження швидко та безпечно
Підвищена швидкість пересування і здатність долати підйоми
Потужний високопродуктивний двигун забезпечує більше
прискорення, підвищену швидкість переміщення та поліпшену
здатність долати підйоми на будь-якій нерівній місцевості або
схилі
Дискова гальмівна система "мокрого" типу забезпечує більш
досконале гальмування

Гальмівне зусилля підвищено на 45% для ухилу 20%,
а інтервал між обслуговуванням дискових гальм даного
типу у 5 разів перевищує звичайний
Регульоване рульове колесо
Зручний важіль перемикання
Багатофункціональний перемикач
Широкий огляд для безпечної роботи

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15D-7E

18D-7E

20DA-7E

Дизель

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність, кг

1 500

1 750

2 000

Висота підйому, мм

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний проліт, мм

3 780

3 810

3 850

Моделі

Тип палива

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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DT-7 2,5-3,3 т
АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ
Дизельні навантажувачі HYUNDAI Series 7 були розроблені завдяки 30-річному досвіду компанії Hyundai Heavy Industries у
побудові навантажувального та будівельного обладнання, і займають гідне місце серед кращих навантажувачів у світі.
Надійність, продуктивність, легкість щоденного обслуговування та безпека є фундаментом, який закладається інженерами
HYUNDAI у будь-яке вантажне обладнання.

Повністю гідростатичне рульове управління
Гідравлічна рульова система гарантує незмінно плавне і
легкорегульоване управління, виключаючи перебіг та віддачу
рульового колеса
Збільшений кут нахилу щогли
Використовуючи нахил щогли (6 градусів вперед, 10 градусів
назад), оператор може проводити навантаження-розвантаження
швидко та безпечно

Підвищена швидкість пересування і здатність долати підйоми
Потужний високопродуктивний двигун забезпечує більше
прискорення, підвищену швидкість переміщення та поліпшену
здатність долати підйоми на будь-якій нерівній місцевості або
схилі

Дискова гальмівна система "мокрого" типу забезпечує більш
досконале гальмування
Гальмівне зусилля підвищено на 45% для ухилу 20%, а
інтервал між обслуговуванням дискових гальм даного типу
у 5 разів перевищує звичайний
Регульоване рульове колесо
Зручний важіль перемикання
Багатофункціональний перемикач

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25DT-7

30DT-7

33DT-7

Дизель

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність, кг

2 500

3 000

3 300

Висота підйому, мм

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний проліт, мм

4 181

4 266

4 302

Моделі

Тип палива

www.tekmanforklift.com.ua
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D-9S 3,5-5 т
АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ
Вилкові навантажувачі Hyundai серії D-9S вантажопідйомністю 3,5-5,0 т мають номінальний центр завантаження 600 м, що
дозволяє застосовувати їх для роботи з негабаритним вантажем як в умовах виробництва, так і складу.

Надійний 4-циліндровий двигун Hyundai HMC D4DD, Common
Rail, Turbo
Автоматична двоступенева коробка передач
Кольоровий LCD-екран 5,6 дюйми для відображення всіх
індикаторів
Обслуговування та діагностика навантажувача через
борткомпьютер
Блок реле / запобіжників, захищений від води та пилу по Ip69
Доступ до навантажувача за PIN-кодом
Система відображення нахилу (крену) навантажувача у
поздовжньому та поперечному напрямках з попередженням
Світлодіодні стопи та повороти LED
Пило- та вологозахищені по IP67 підрульові перемикачі

Ергономічне сидіння з підвіскою
Датчик засміченості
повітряного фільтра
Гідравлічні багатодискові гальма
Автоматичне відключення подачі палива у разі перевороту
навантажувача
Дзеркала по обидва боки, проблисковий маяк, зумер заднього
ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Моделі

35D-9S

40D-9S

45D-9S

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність,
кг

3 500

4 000

4 500

5 000

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

4 829

4 876

4 926

4 971

Тип палива

50D-9SA

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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D-7 7-25 т
АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ
Навантажувачі Hyundai серії D-7 великої вантажопідйомності застосовуються при перевезенні важких вантажів,
металоконструкцій, контейнерів.
Сучасна і в той же час проста конструкція забезпечує надійну роботу в найважчих умовах експлуатації при багатозмінному
режимі.

Надійні дизельні двигуни: 4-циліндровий Hyundai або
6-циліндровий турбодвигун CUMMINS QSB6.7
Автоматична двоступенева або триступенева коробка
передач
Вибір режимів роботи двигуна
Круїз-контроль (підтримка заданих обертів двигуна)
Гідравлічні багатодискові гальма
Система безпеки ‒ блокування щогли та автоматичне
ввімкнення паркувального гальма у разі відсутності
оператора у кріслі

Захист рульових циліндрів задньої осі
Відкриття моторного відсіку з електропривідом шляхом нахилу
кабіни на 65°
Датчик засміченості повітряного фільтра
Ергономічне сидіння з підвіскою
Рульова колонка, що регулюється по куту та висоті
Дзеркала по обидва боки, проблисковий маяк, зумер заднього ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

70DF-7

110D-7

130D-7

160D-7

180D-7

250D-7

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність,
кг

7 000

11 000

13 000

16 000

18 000

25 000

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

5 457

6 496

6 501

7 131

8 983

9 569

Моделі

Тип палива

www.tekmanforklift.com.ua
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L-7
АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ
Газові навантажувачі HYUNDAI Series 7 були розроблені завдяки 30-річному досвіду компанії Hyundai Heavy Industries у
побудові навантажувального та будівельного обладнання, і займають гідне місце серед кращих навантажувачів у світі.
Надійність, продуктивність, легкість щоденного обслуговування та безпека є фундаментом, який закладається інженерами
HYUNDAI у будь-яке вантажне обладнання.

Надійні 4-циліндрові двигуни Hyundai або GM
Автоматична коробка передач
Перемикання АКП підрульовим перемикачем
Ергономічне сидіння з підвіскою
Захищена від вологи панель приладів
Підвісна кабіна оператора для зменшення вібрацій
Датчик засміченості повітряного фільтра

Гідравлічні багатодискові гальма
Рульова колонка, регульована за кутом
Передні ходові вогні з металевим захистом, заднє ходове світло
Дзеркала по обидва боки, проблисковий маяк, зумер заднього ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
15L-7M

18L-7M

20L-7M

25LF-7

30LF-7

33LF-7

35L-7A

40L-7A

45L-7A

50L-7A

Тип палива

Газ

Газ

Газ

Газ

Газ

Газ

Газ

Газ

Газ

Газ

Вантажопідйомність,
кг

1 500

1 750

2 000

2 500

3 000

3 300

3 500

4 000

4 500

5 000

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

3 794

3 820

3 861

4 166

4 266

4 302

4 767

4 820

4 866

4 908

Моделі

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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G-7M
АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ
Газові навантажувачі HYUNDAI Series 7 були розроблені завдяки 30-річному досвіду компанії Hyundai Heavy Industries у
побудові навантажувального та будівельного обладнання, і займають гідне місце серед кращих навантажувачів у світі.
Надійність, продуктивність, легкість щоденного обслуговування та безпека є фундаментом, який закладається інженерами
HYUNDAI у будь-яке вантажне обладнання.

Надійні 4-циліндрові двигуни Hyundai або GM
Автоматична коробка передач
Перемикання АКП підрульовим перемикачем
Ергономічне сидіння з підвіскою
Захищена від вологи панель приладів
Підвісна кабіна оператора для зменшення вібрацій
Датчик засміченості повітряного фільтра

Гідравлічні багатодискові гальма
Рульова колонка, регульована за кутом
Передні ходові вогні з металевим захистом, заднє ходове світло
Дзеркала по обидва боки, проблисковий маяк, зумер заднього
ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15G-7M

18G-7M

20G-7M

25G-7M

30G-7M

33G-7M

Газ / Бензин

Газ / Бензин

Газ / Бензин

Газ / Бензин

Газ / Бензин

Газ / Бензин

Вантажопідйомність,
кг

1 500

1 750

2 000

2 500

3 000

3 300

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

3 794

3 820

3 861

4 166

4 266

4 302

Моделі

Тип палива

www.tekmanforklift.com.ua
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B-9
ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧІ
Електронавантажувачі Hyundai B-9 1,6-3,5 т ‒ це найпопулярніші та незамінні машини у своєму класі. Завдяки широкому
вибору моделей такий навантажувач буде корисний для роботи на складі, виробництві харчових продуктів, перевезенні
негабаритних вантажів і тощо.

Двигуни ходу та гідравліки ‒ AC (змінний струм)
2 електродвигуна ходу
Контролер ZAPI 48-80 вольт
Бокове вивантаження АКБ з можливістю верхнього
вивантаження
Режими продуктивності
Режим обмеження швидкості
Система блокування руху
Система антивідкату назад
Кольоровий LCD-дисплей із системою самодіагностики
навантажувача
Перемикання АКП підрульовими перемикачами

Захищена від вологи панель приладів
Ергономічне сидіння з підвіскою
Гідравлічні багатодискові гальма
Передні ходові вогні з металевим захистом, заднє ходове світло
Дзеркала по обидва боки, проблисковий маяк, зумер заднього ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Моделі

16B-9

18B-9

20B-9

25B-9

30B-9

35B-9

40B-9

45B-9

50B-9

Тип палива

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

Вантажопідйомність,
кг

1 600

1 750

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

3 794

3 820

3 861

4 166

4 302

4 767

4 820

4 866

4 908

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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BT/BTR-9
ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧІ
Триопорні навантажувачі Hyundai серії BT-9 представлені двома лінійками: 24 В з привідом на заднє колесо і 48 В з
привідом на передній міст.
Незалежно від обраної моделі навантажувачі комплектуються найбільш сучасними контролерами та
електромоторами руху і підйому, виконаними за АС-технологією.
Широкий вибір батарей різної ємності та можливість встановити бокове вивантаження АКБ забезпечують безперервну
роботу техніки при одно- чи багатозмінному режимі роботи.

Двигуни ходу та гідравліки ‒ AC (змінний струм)
Контролер SEMIKRON 24-48 вольт
Режими продуктивності
Режим обмеження швидкості
Система блокування руху
Система антивідкату назад
Кольоровий 3,5"" LCD-дисплей із системою самодіагностики
навантажувача
Перемикання АКП підрульовими перемикачами

Ергономічне сидіння з підвіскою
Захищена від вологи панель приладів
Гідравлічні багатодискові гальма
Передні ходові вогні з металевим захистом, заднє ходове світло
Дзеркала по обидва боки, проблисковий маяк, зумер заднього ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13BTR-9

15BTR-9

15BT-9

18BT-9

20BT-9

Електро, 24В

Електро, 24В

Електро, 48В

Електро, 48В

Електро, 48В

Вантажопідйомність,
кг

1 250

1 500

1 500

1 800

2 000

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

3 206

3 261

3 350

3 440

3 475

Моделі

Тип палива

www.tekmanforklift.com.ua

24

BRJ-9
РІЧТРАКИ
Річтраки Hyundai серії BRJ-9 ‒ це надійна та сучасна машина для роботи на складах з висотою складування до 12 м.
Сучасні системи безпеки та ергономічні елементи управління дозволяють забезпечити швидку обробку вантажу на
складах з високою інтенсивністю роботи.

Двигуни ходу та гідравліки ‒ AC (змінний струм)
Електронне управління (Fingertip)
Вибір режимів продуктивності
Режим обмеження швидкості
Електромагнітні гальма
LCD-дисплей із системою самодіагностики
Захищена від вологи панель приладів
Доступ за ПІН-кодом
Автоматичне центрування ведучого колеса при
ввімкненні навантажувача
Система блокування щогли при відсутності оператора
Бокове вивантаження АКБ
Сидіння з підвіскою Grammer
Регульований підлокітник

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Моделі

14BRJ-9

16BRJ-9

20BRJ-9

25BRJ-9

Електро

Електро

Електро

Електро

Вантажопідйомність,
кг

1 400

1 600

2 000

2 500

Висота підйому,
мм

10 500

10 500

12 000

12 000

2 810

2 812

2 890

2 900

Тип палива

Міжстелажний
проліт,
мм

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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Hangcha (НС) ‒ провідне підприємство Китаю, що
спеціалізується на виробництві вантажнорозвантажувальної техніки, зокрема дизельних
автонавантажувачів. Вся техніка сертифікована за
світовими стандартами та відрізняється високою якістю
при доступній вартості.
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R 1,5-5 т
дизель

АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ
Газ-бензинові навантажувачі HC серії R ‒ техніка нового покоління, розрахована на довгий термін служби. Висока
продуктивність, відповідність екологічним нормам, простота техобслуговування, безпека ‒ все це робить автонавантажувачі
HC серії R оптимальним інструментом для інтенсивного використання.

Звукоізоляція металевого капота підвищує комфорт
оператора
Рівень шуму відповідає Європейському стандарту
Всі системи управління та індикатори виготовлені й
розташовані відповідно до сучасних вимог
ергономіки та безпеки
Зменшення вібрації кожного вузла призводить до
зниження вібрації усього навантажувача в цілому

Конструкція підйомного пристрою забезпечує оператору
навантажувача широкий кут огляду
Високоефективна гідравлічна система знижує
витрату палива
Висока швидкість пересування збільшує
продуктивність навантажувача

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

CPCD
15

CPCD
18

CPCD
20

CPCD
25

CPCD
30

CPCD
35

CPCD
40

CPCD
45

CPCD
50-RX

Тип палива

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність,
кг

1 500

1 800

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

3 775

3 810

4 050

4 110

4 255

4 300

4 640

4 640

4 765

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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R 5-10 т

дизель

АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ

Всі системи управління та індикатори виготовлені та розташовані відповідно до сучасних вимог ергономіки та безпеки
Зменшення вібрації кожного вузла призвело до зниження вібрації усього навантажувача в цілому
Конструкція підйомного пристрою забезпечує оператору навантажувача широкий кут огляду
Високоефективна гідравлічна система знижує витрату палива
Здвоєні передні колеса забезпечують кращу стійкість
Висока швидкість пересування збільшує продуктивність навантажувача
Ергономічна організація робочого простору підвищує комфорт роботи оператора та знижує його втомлюваність
Циліндри підйому з клапанами гальмування в кінці ходу забезпечують плавність та безпечність роботи
Зручно розташована інформативна приладова панель дозволяє контролювати всі необхідні робочі парамери навантажувача

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CPCD50

CPCD60

CPCD70

CPCD80

CPCD100

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність,
кг

5 000

6 000

7 000

8 000

10 000

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

5 170

5 210

5 295

6 095

6 480

Моделі

Тип палива

www.tekmanforklift.com.ua
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R 12-25 т
дизель

АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ

Комплектація високоякісними двигунами
Конструкція підйомного пристрою забезпечує оператору навантажувача широкий кут огляду
Високоефективна гідравлічна система знижує витрату палива
Здвоєні передні колеса забезпечують кращу стійкість
Висока швидкість пересування збільшує продуктивність навантажувача
Ергономічна організація робочого простору підвищує комфорт роботи оператора та знижує його втомлюваність
Циліндри підйому з клапанами гальмування в кінці ходу забезпечують плавність та безпечність роботи
Зручно розташована інформативна приладова панель дозволяє контролювати всі необхідні робочі параметри
навантажувача

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CPCD120

CPCD140

CPCD160

CPCD180

CPCD200

CPCD250

CPCD280

CPCD320

Тип палива

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність,
кг

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

25 000

28 000

32 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Моделі

Висота підйому,
мм

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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CPQD R 1,5-5 т

газ-бензин
АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ

Газ-бензинові навантажувачі HC серії R ‒ техніка нового покоління, розрахована на довгий термін служби. Висока
продуктивність, відповідність екологічним нормам, простота техобслуговування, безпека ‒ все це робить автонавантажувачі
HC серії R оптимальним інструментом для інтенсивного використання.

Звукоізоляція металевого капота підвищує комфорт
оператора
Рівень шуму відповідає Європейському стандарту
Всі системи управління та індикатори виготовлені й
розташовані відповідно до сучасних вимог ергономіки та
безпеки
Зменшення вібрації кожного вузла призвело до зниження
вібрації усього навантажувача в цілому
Комплектація високоякісними двигунами як японського, так
і китайського виробництва
Конструкція підйомного пристрою забезпечує оператору
навантажувача широкий кут огляду

Високоефективна гідравлічна система знижує витрату
палива
Висока швидкість пересування збільшує продуктивність
навантажувача
Ергономічна організація робочого простору підвищує
комфорт роботи оператора та знижує його втомлюваність
Циліндри підйому з клапанами гальмування в кінці ходу
забезпечують плавність та безпечність роботи
Зручно розташована інформативна приладова панель
дозволяє контролювати всі необхідні робочі параметри
навантажувача

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Тип палива

CPQD
15

CPQD
18

CPQD
20

CPQD
25

CPQD
30

CPQD
35

CPQD
40

CPQD
45

CPQD
50-RX

Газ / Бензин Газ / Бензин Газ / Бензин Газ / Бензин Газ / Бензин Газ / Бензин Газ / Бензин Газ / Бензин Газ / Бензин

Вантажопідйомність,
кг

1 500

1 800

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

3 775

3 810

4 050

4 110

4 255

4 300

4 640

4 640

4 765

www.tekmanforklift.com.ua
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CPQD R 5-7 т

газ-бензин
АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ

Звукоізоляція металевого капота підвищує комфорт
оператора

Високоефективна гідравлічна система знижує витрату
палива

Рівень шуму відповідає Європейському стандарту

Висока швидкість пересування збільшує продуктивність
навантажувача

Всі системи управління та індикатори виготовлені та
розташовані відповідно до сучасних вимог ергономіки та
безпеки

Ергономічна організація робочого простору підвищує
комфорт роботи оператора та знижує його втомлюваність

Зменшення вібрації кожного вузла призвело до зниження
вібрації усього навантажувача в цілому

Циліндри підйому з клапанами гальмування в кінці ходу
забезпечують плавність та безпечність роботи

Комплектація високоякісними двигунами як японського, так
і китайського виробництва

Зручно розташована інформативна приладова панель
дозволяє контролювати всі необхідні робочі параметри
навантажувача

Конструкція підйомного пристрою забезпечує оператору
навантажувача широкий кут огляду

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

CPQD50

CPQD60

CPQD70

Тип палива

Газ / Бензин

Газ / Бензин

Газ / Бензин

Вантажопідйомність,
кг

5 000

6 000

7 000

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

5 170

5 210

5 295

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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A 1,3-2,0 т
ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧІ
Маневреність
Два передніх колеса можуть незалежно одне від
одного обертатися вперед або назад, що
забезпечує маленький радіус повороту для вузьких
проходів
Високопотужний мотор забезпечує надійну та
міцну роботу
Висока ефективність
Електродвигуни змінного струму з функцією
рекуперативного гальмування забезпечують
ефективність роботи та високий рівень надійності
навантажувача
Комфорт
Завдяки новим системам управління, які можна
налаштовувати, оператор може працювати з
великим комфортом
Нова приладова панель дозволяє легко зчитувати
інформацію про мотогодини, рівень заряду АКБ та
показники стану навантажувача

Безпека
Нова конструкція щогли забезпечує відмінний огляд при всіх видах
операцій
Електрична та гідравлічна системи мають захист від
перевантаження, а спеціальний датчик обмежує швидкість руху на
поворотах

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Тип палива
Вантажопідйомність,
кг
Висота підйому,
мм
Міжстелажний
проліт,
мм

CPDS13

CPDS15

CPDS16

CPDS18

CPDS20

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

1 300

1 500

1 600

1 800

2 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

до 7 000

3 257

3 257

3 360

3 360

3 465
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A 1,5-5 т
ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧІ
Електричні навантажувачі HC серії A є найсучаснішою та високотехнологічною технікою для роботи на складі.
Електронавантажувачі HC серії A ‒ це економічна вантажна техніка, що відрізняється дуже тривалим терміном служби,
екологічністю, безпекою, і, що дуже важливо, високою продуктивністю. Електричні вилкові навантажувачі HC ‒ оптимальне
рішення для роботи на складах, де потрібна висока маневреність та повна безпека для здоров'я людини.

Низьке розташування АКБ і паралельне
розташування привідного мотора забезпечують
відмінну стійкість навантажувача
Додаткове місце для ніг та комфортне сидіння
значно знижують втому оператора
Система м'якої зупинки руху щогли уповільнює
вила при наближенні до землі для усунення
різких ударів
Низький рівень шуму та споживання енергії, а
також нульові викиди роблять А-серію більш
екологічною

Великий LED-дисплей з оптимальною видимістю та доступом до
показань датчиків самодіагностики, лічильника мотогодин, рівня
заряду АКБ
Система приводу з регенеративним гальмуванням зберігає енергію
при уповільненні та переміщенні під нахилом

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

CPD15

CPD18

CPD20

CPD25

CPD30

CPD35

CPD40

CPD45

CPD50

Тип палива

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

Електро

Вантажопідйомність,
кг

1 500

1 750

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

3 706

3 706

3 960

4 105

4 105

4185

4 590

4 590

4 625

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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J 6-10 т
ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧІ
Електричні навантажувачі J-серії вантажопідйомністю 6-10 т є унікальними за співвідношенням продуктивності та ціни.
Потужні двигуни, стійке шасі та міцна конструкція дозволяють працювати з важкими вантажами, які недоступні для більшості
конкурентів. Завдяки новій модернізованій системі управління CURTIS (США) за АС-технологією навантажувачі J-серії можуть
працювати на більш крутих схилах і мають при цьому підвищену ефективність і надійність. Нова система живлення на
змінному струмі забезпечує точне управління та дозволяє застосовувати рекуперативне гальмування та регулювання
продуктивності, що подовжує термін служби АКБ.

Всі три мотори виконані за АС-технологією.
Дві незалежні гідравлічні системи гальмування
та підйому для кращої продуктивності в різних
умовах
Низький рівень шуму та споживання енергії.
Великий LED-дисплей з чітким зображенням та
доступом до показань датчиків
самодіагностики, лічильника мотогодин, рівня
заряду АКБ
Система приводу з регенеративним
гальмуванням зберігає енергію при
уповільненні та переміщенні під нахилом

Завдяки новій модернізованій системі управління CURTIS (США) за АСтехнологією навантажувачі J-серії можуть працювати на більш крутих
схилах та мають при цьому підвищену ефективність і надійність. Крім
того, нова система живлення на змінному струмі забезпечує точне
управління і дозволяє застосовувати рекуперативне гальмування та
регулювання продуктивності, що подовжує термін служби АКБ

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

CPD60

CPD70

CPD80

CPD100

Тип палива

Електро

Електро

Електро

Електро

Вантажопідйомність,
кг

6 000

7 000

8 000

10 000

Висота підйому,
мм

7 000

7 000

7 000

7 000

Міжстелажний
проліт,
мм

5 048

5 054

5 084

5 650

www.tekmanforklift.com.ua
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A Mini Range Li-ion
ЕЛЕКТРОВІЗКИ
Візки HC A-серії Mini з АКБ Li-ion - це нове покоління техніки, розроблене для складських і логістичних завдань. Вони
відрізняються швидкою зарядкою, високою продуктивністю, комфортною роботою, безпекою, надійністю і низькими витратами
на обслуговування. Ці візки є ідеальним інструментом для вантажно-розвантажувальних робіт, переміщення палетованих
вантажів на складах, у супермаркетах і цехах.
Візки A серії Mini Li-ion стануть вдалою заміною ручної техніки при роботі на складах, особливо у вузьких проходах.

Триточкова точкова конструкція шасі з
боковими упорами забезпечує стабільність
вантажу та зчеплення з поверхнею
Вологозахищені роз'єми та кабелі
Знімна АКБ Li-ion забезпечує безперервну
роботу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Тип палива
Вантажопідйомність,
кг
Висота підйому,
мм
Міжстелажний
проліт,
мм

CBD12-AMC1-I

CBD15-AMC1-I

CBD20-AMC1-I

Електро

Електро

Електро

1 200

1 500

2 000

120

120

120

1 830

1 930

2 015

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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A Mini Range
ЕЛЕКТРОВІЗКИ • ЕЛЕКТРОШТАБЕЛЕРИ
Техніка HC A-серії Mini розроблена для складських та логістичних завдань. Вона відрізняється великою маневреністю,
комфортною роботою, безпекою, надійністю та низькими витратами на обслуговування.

Повністю знімна верхня панель для легкого доступу до всіх компонентів
та технічного обслуговування
Оптимальна конструкція шасі та щогли забезпечує широкий кут огляду
та легку роботу з палетами
Необслуговувана гелева АКБ та вбудований зарядний
пристрій дозволяють заряджати техніку в будь-яких умовах
4-и опорна конструкція шасі забезпечує оптимальний розподіл ваги та
надійне зчеплення коліс із поверхнею
Регенеративне гальмування дозволяє заряджати АКБ при уповільненні
Надійна електросистема з посиленими кабелями та вологозахищеними
роз'ємами

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Тип палива
Вантажопідйомність,
кг
Висота підйому,
мм
Міжстелажний
проліт,
мм

Електровізки

Електроштабелери

CBD15-A2MC1

CDD10/12-AMC1-SZ

Електро

Електро

1 500

1 000-1200

120

3 600

1 900

2 066

www.tekmanforklift.com.ua
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A Basic Range
ЕЛЕКТРОВІЗКИ • ЕЛЕКТРОШТАБЕЛЕРИ
Техніка HC A-серії Basic range розроблена для складських та логістичних завдань. Вона відрізняється великою маневреністю,
комфортною роботою, безпекою, надійністю та низькими витратами на обслуговування.

5-и опорна конструкція шасі забезпечує оптимальний
розподіл ваги та надійне зчеплення коліс із поверхнею
Регенеративне гальмування дозволяє заряджати АКБ
при уповільненні
Надійна електросистема з посиленими кабелями та
вологозахищеними роз'ємами
Здвоєні вантажні колеса

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Електровізки

Електроштабелери

CBD20-AEC1/S

CDD12/14/16-AEC1/S

Електро

Електро

2 000

1 200-1600

120

4 500

2 100

2 270-2330

Тип палива
Вантажопідйомність,
кг
Висота підйому,
мм
Міжстелажний
проліт,
мм

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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A Hi Range
ЕЛЕКТРОВІЗКИ • ЕЛЕКТРОШТАБЕЛЕРИ
Техніка HC A-серії Hi range ‒ це високоякісні візки та штабелери для роботи з високою інтенсивністю. Візки мають
вантажопідйомність 2-3 т, що разом із довгими вилами дозволяє перевозити по дві палети. Штабелери можуть піднімати
вантажі до 2 т на висоту до 5 м.

4-и опорна конструкція шасі забезпечує
оптимальний розподіл ваги та надійне зчеплення
коліс із поверхнею.
Регенеративне гальмування дозволяє заряджати
АКБ при уповільненні.
Надійна електросистема з посиленими кабелями та
вологозахищеними роз'ємами.
Здвоєні вантажні колеса.
Високоякісні електродвигуни підйому та руху.

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Тип палива
Вантажопідйомність,
кг
Висота підйому,
мм
Міжстелажний
проліт,
мм

Електровізки

Електроштабелери

CBD20/30-AC1/S

CDD12/14/16/20-AC1/S

Електро

Електро

2 000/ 3 000

1 200/1 400/1 600/2 000

120

5 200

2 270

2 360

www.tekmanforklift.com.ua

38

A-SERIES
РІЧТРАКИ
Річтраки HC A-серії ‒ це зручна техніка для роботи на складах з вузькими проходами та великою висотою зберігання (до 12 м).
Їх основна сфера застосування це ‒ склади, супермаркети та логістичні центри. Вони відрізняються економічністю,
ефективністю та надійністю.

Широке та міцне шасі у комбінації з
центральним розташуванням привідного вузла
забезпечує низький центр ваги та стабільну
роботу у всіх режимах
Сучасний трифазний електродвигун з АСтехнологією поєднує високу потужність,
надійність та економічність
Рекуперативне гальмування дозволяє
продовжити термін роботи до розряду АКБ.
Бокове вивантаження АКБ для швидкої та
зручної заміни
Широкооглядова конструкція щогли
Регульоване сидіння з вібростійкою
конструкцією

Річтраки HC A-серії ‒ це зручна техніка для роботи на складах з вузькими
проходами та великою висотою зберігання (до 12 м). Їх основна сфера
застосування ‒ це склади, супермаркети та логістичні центри. Вони
відрізняються економічністю, ефективністю та надійністю

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Моделі

CQD12-AC3

CQD14-AC3

CQD16-AC3

CQD20-AC3

Електро

Електро

Електро

Електро

1 200

1 400

1 600

2 000

4300 – 12500

4300 – 12500

4300 – 12500

4300 – 12500

2 890

2 812

2 900

2 810

Тип палива
Вантажопідйомність,
кг
Висота підйому,
мм
Міжстелажний
проліт,
мм

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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A Tow Tractor
ТЯГАЧІ

Тягачі НС ‒ це універсальна техніка, яка може
перевозити вантажі від 1 т до 25 т в умовах
складів, промислових підприємств та
аеропортів.
Широкий вибір вантажопідйомності та опцій
дозволяє працювати техніці як у середині
приміщень, так і на вулиці.

Низьке розташування батареї забезпечує
оптимальний центр ваги тягача та стабільну
роботу в різних умовах
Легкий доступ до вузлів для обслуговування та
ремонту
Компактна конструкція забезпечує
маневреність

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

QDD2/4/6

Моделі

Тип палива
Вантажопідйомність,
кг

QSD10/15-C1

BD10/20/30

QSD20/25-C3

QDD2/4/6

QSD10/15-C1

BD10/20/30

QSD20/25-C3

Електро

Електро

Електро

Електро

2 000/4 000/6 000

10 000/15 000

1 000/2 000/3 000

20 000/25 000

www.tekmanforklift.com.ua
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Dieci ‒ високопродуктивна техніка для широкого спектру
завдань. На сьогоднішній день компанія Dieci пропонує
великий модельний ряд телескопічних навантажувачів,
займаючи все більшу частину ринку за рахунок
прийнятної ціни та відмінної якості продукції. Італія.
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Apollo
ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

Apollo 26. 6 - це телескопічний міні-навантажувач із фіксованою стрілою. Він ідеально підходить для робіт в обмеженому просторі,
для заїзду в маленькі ворота та тощо. Основна сфера застосування: сільське господарство та завантаження сипучих матеріалів у
контейнери.

Антиперекидний пристрій із системою блокування
рухів при перевищенні допустимого навантаження
Гідравлічне з'єднання для аксесуарів на голівці
стріли
Закрита шумоізольована кабіна ROPS - FOPS з
опаленням
Самоблокуючийся диференціал переднього моста
Лічильник числа обертів
Водний термометр
Покажчик рівня палива
Індикатор температури води та моторного масла
Тахометр
Лічильник годинного напрацювання
Годинник
РК-дисплей
Шестеренний насос для гідропідсилювача рульового
управління та рухомих елементів
Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
Режими виконання поворотів: 4 керованих колеса/по
діaгoналі/2 керованих колеса
Робочі гальма: в масляній ванні на передній осі
Стоянкове гальмо зворотної дії

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Apollo 25.6

Тип палива

Дизель

Вантажопідйомність, кг

2 500

Висота підйому, мм

5 780

www.tekmanforklift.com.ua
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Dedalus
ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

Навантажувачі Dieci серії Dedalus ‒ це вдалий вибір для робіт на будівельних майданчиках, виробництвах і складах. Завдяки
компактним розмірам, вантажопідйомності до 3 т та різним варіантам стріли з висотою підйому 6-9 м модель Dedalus дозволяє
працювати із сипучими та запакованими вантажами в умовах різної складності.

Простий та надійний двигун KUBOTA V3800
потужністю 101 к.с.
Звукоізоляція
Передній і задній склоочисник з омивачем
Люк та заднє скло, що відкривається
Двері з електричними склопідйомниками
Гніздо для радіоприймача
Дзеркало заднього виду
Гідростатична трансмісія з насосом з регульованою
подачею
3 режими рульового управління: 4 керованих
колеса/по діaгoналі/2 керованих колеса
Робочі гальма в масляній ванні
Підвіска на гумо-металевому шарнірі
Рульове колесо з регулюванням по висоті та нахилу
Блокування стріли в разі перевантаження
Запуск двигуна тільки при нейтральному положенні
важеля коробки передач
Система контролю наявності водія на борту
Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому
двигуні

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Dedalus 28.7

Dedalus 28.9

Dedalus 30.7

Dedalus 30.9

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність,
кг

2 800

2 800

3 000

3 000

Висота підйому,
мм

6 350

8 700

6 350

8 700

Тип палива

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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Zeus, Runner
ТЕЛЕСКОПІЧНИІ НАВАНТАЖУВАЧІ

Модель Dieci Zeus 33.11 оснащена висувними стабілізаторами, які дозволяють їй, окрім стандартних навантажувальних робіт,
піднімати важкі вантажі на висоту понад 10 м.
Серія Dieci Runner з вантажопідйомністю 3,5-4,0 т і висотою підйому 7-13 м ‒ це найбільш затребувані моделі, які зможуть
задовольнити 90% потреб у вантажно-розвантажувальних роботах будь-якого підприємства. А використання навісного обладнання
дозволяє використовувати їх у тому числі для прибирання території, висотних робіт, будівництва і тощо.

Диференціальні мости
Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діaгoналі / 2 керованих колеса
Робочі гальма: в масляній ванні на 4 колесах із роздвоєною гідравлічною
системою та підсилювачем
Стоянкове гальмо зворотної дії
Гідростатична трансмісія з насосом із регульованим об'ємом
Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним регулюванням
Електрогідравлічний реверс, що діє навіть під час руху
Двошвидкісна коробка передач із сервопривідом
Кроковий режим для контрольованого переміщення з педальним керуванням
Пристрої безпеки
Система контролю навантаження з блокуванням рухів у разі перевантаження
Запуск тільки при нейтральному положенні коробки передач
Система контролю наявності водія на борту
Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому двигуні
Блокування вил, ремінь безпеки, аварійна
зупинка
Дзеркало заднього виду

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Zeus 33.11

Runner 35.7

Runner 40.13

Тип палива

Дизель

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність, кг

3 300

3 500

4 000

Висота підйому, мм

10 600

7 300

12 400

www.tekmanforklift.com.ua
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Icarus
ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАВАНТАЖУВАЧІ
Серія Icarus ‒ це найбільш високопідйомні моделі Dieci з фіксованою стрілою. Завдяки міцному шасі, високій прохідності,
потужному двигуну, висувним стабілізаторам та висоті підйому до 17 м, вони можуть вирішувати найважчі, найрізноманітніші
завдання з переміщення вантажів на будівельних майданчиках.

Диференціальні мости:
Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діaгoналі / 2 керованих колеса
Робочі гальма: в масляній ванні на 4 колесах із роздвоєною
гідравлічною системою та підсилювачем
Стоянкове гальмо зворотної дії
Гідростатична трансмісія з насосом із регульованим об'ємом
Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним регулюванням
Електрогідравлічний реверс, що діє навіть під час руху
Двошвидкісна коробка передач із сервопривідом
Кроковий режим для контрольованого переміщення з педальним керуванням

Пристрої безпеки
Система контролю навантаження з блокуванням рухів у разі перевантаження
Запуск тільки при нейтральному положенні коробки передач
Система контролю наявності водія на борту
Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому двигуні
Блокування вил, ремінь безпеки, аварійна зупинка
Дзеркало заднього виду

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Icarus 40.14

Icarus 40.17

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність,
кг

4 000

4 000

Висота підйому,
мм

13 500

16 900

Тип палива

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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Hercules
ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАВАНТАЖУВАЧІ
Телескопічні навантажувачі Dieci Hercules ідеально підходять для роботи у будівництві, гірничодобувній промисловості,
кар'єрах та перевезенні негабаритних вантажів. Це машини підвищеної вантажопідйомності, у виробництві яких
використані компоненти найвищої якості, а в конструкції втілений багаторічний досвід Dieci у сфері спецтехніки.

Диференціальні мости
Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діaгoналі / 2 керованих колеса
Робочі гальма: в масляній ванні на 4 колесах
із роздвоєною гідравлічною системою та підсилювачем
Стоянкове гальмо зворотної дії
Гідростатична трансмісія з насосом із регульованим
об'ємом
Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним регулюванням
Електрогідравлічний реверс, що діє навіть під час руху
Двошвидкісна коробка передач із сервопривідом
Кроковий режим для контрольованого переміщення з педальним керуванням
Пристрої безпеки
Система контролю навантаження з блокуванням рухів у разі перевантаження
Запуск тільки при нейтральному положенні коробки передач
Система контролю наявності водія на борту
Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому двигуні
Блокування вил, ремінь безпеки, аварійна зупинка
Дзеркало заднього виду

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Hercules 100.10

Hercules 120.10

Hercules 190.10

Hercules 210.10

Тип палива

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність,
кг

10 000

12 000

19 000

21 000

9 500

9 500

10 200

10 200

Висота підйому,
мм

www.tekmanforklift.com.ua
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Samson
ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАВАНТАЖУВАЧІ
Навантажувачі Dieci Samson вантажопідйомністю 4,5 т і 7,5 т використовуються для робіт з високою інтенсивністю. Міцне шасі та
підвищена вантажопідйомність забезпечують підйом важких вантажів на велику висоту.

Диференціальні мости
Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діaгoналі / 2 керованих колеса
Робочі гальма: в масляній ванні на 4 колесах із роздвоєною
гідравлічною системою та підсилювачем
Стоянкове гальмо зворотної дії
Гідростатична трансмісія з насосом із регульованим об'ємом
Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним регулюванням
Електрогідравлічний реверс, що діють навіть під час руху
Двошвидкісна коробка передач із сервопривідом
Кроковий режим для контрольованого переміщення з педальним керуванням
Пристрої безпеки
Система контролю навантаження з блокуванням рухів у разі перевантаження
Запуск тільки при нейтральному положенні коробки передач
Система контролю наявності водія на борту
Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому двигуні
Блокування вил, ремінь безпеки, аварійна зупинка
Дзеркало заднього виду

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Тип палива

Samson 45.8

Samson 75.10

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність,
кг

4 500

7 500

Висота підйому,
мм

7 900

9 650

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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Pegasus
ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАВАНТАЖУВАЧІ
Серія навантажувачів Dieci Pegasus ‒ це моделі з поворотною баштою та висотою підйому до 25 м. Завдяки своїм
характеристикам та широкому вибору навісного обладнання вони є найбільш універсальними машинами для роботи на
будівництвах, перевезення вантажів і висотних робіт.

Диференціальні мости
Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діaгoналі / 2 керованих колеса
Робочі гальма: в масляній ванні на 4 колесах
із роздвоєною гідравлічною системою та підсилювачем
Стоянкове гальмо зворотної дії
Гідростатична трансмісія з насосом із регульованим об'ємом
Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним регулюванням
Електрогідравлічний реверс, що діє навіть під час руху
Двошвидкісна коробка передач із сервопривідом
Кроковий режим для контрольованого переміщення з педальним керуванням
Пристрої безпеки
Система контролю навантаження з блокуванням рухів у разі перевантаження
Запуск тільки при нейтральному положенні коробки передач
Система контролю наявності водія на борту
Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому двигуні
Блокування вил, ремінь безпеки, аварійна зупинка
Дзеркало заднього виду

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Pegasus
40.18/400

Pegasus
40.25

Pegasus
50.19

Pegasus
50.21

Pegasus
60.16

Pegasus
38.16/400

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Вантажопідйомність,
кг

4 000

4 000

5 000

5 000

6 000

3 800

Висота підйому,
мм

18 000

24 500

18 700

20 500

15 700

15 700

Тип палива

www.tekmanforklift.com.ua
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Truck Mixer
САМОХІДНІ БЕТОНОЗМІШУВАЧІ
Самохідні бетонозмішувачі Dieci стануть корисні там, де необхідні рішення для доставки бетону в тунелі, на будівельні майданчики
або інші важкодоступні місця, що вимагають використання техніки з приводом на всі 4 колеса. Головна їхня перевага ‒ це
можливість виготовлення бетону безпосередньо на будівельному майданчику в необхідний момент часу.

Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діaгoналі / 2 керованих колеса
Робочі гальма: в масляній ванні на передніх колесах з
роздвоєною гідравлічною системою і підсилювачем
Стоянкове гальмо зворотної дії
Гидростатична трансмісія з насосом з регульованим
об'ємом
Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним
регулюванням
Електрогідравлічний реверс, що діє навіть під час руху
Двошвидкісна коробка передач із сервопривідом

Самохідні бетонозмішувачі Dieci стануть корисні там, де
необхідні рішення для доставки бетону в тунелі, на будівельні
майданчики або інші важкодоступні місця, що вимагають
використання техніки з приводом на всі 4 колеса. Головна їхня
перевага ‒ це можливість виготовлення бетону безпосередньо
на будівельному майданчику в необхідний момент часу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

N2400

L3500

L4700

F7000

Тип палива

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

2 400

3 500

4 700

7 000

Об’єм барабана, л

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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Dumper
САМОСКИДИ
Усі самоскиди серії Dieci Dumper ‒ це універсальні, легкі для керування та експлуатації транспортні засоби. Ці автомобілі
відрізняються великою потужністю та підвищеною вантажопідйомністю. Вони незамінні помічники для вантажнорозвантажувальних робіт на будівельних майданчиках та у промислових умовах.

Автомобілі оснащені 4 або 2 керованими
колесами для легкого переміщення по
робочому майданчику
Ергономічна та безпечна кабіна забезбечує
комфортні умови праці водію
Ідеальні транспортні засоби для вантажнорозвантажувальних робіт на будівельних
майданчиках та у промислових умовах.
Двошвидкісна коробка передач із
сервопривідом

Усі самоскиди серії Dieci Dumper ‒ це
універсальні, легкі для керування та
експлуатації транспортні засоби. Ці
автомобілі відрізняються великою потужністю
та підвищеною вантажопідйомністю. Вони
незамінні помічники для вантажнорозвантажувальних робіт на будівельних
майданчиках та у промислових умовах

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

Тип палива
Об’єм кузова, л

DP 1000PA

DP 1000T

DP 1000F

DP 4200

DP 7000

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

Дизель

1 000

1 000

1 000

4 200

7 000

www.tekmanforklift.com.ua
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Візки
Skiper ‒ техніка для складу від провідного світового виробника. Широкий асортимент обладнання зі ручним, гідравлічним та
електричним підйомом. Відрізняється високою якістю, довговічністю та простотою експлуатації.

SKF Гідравлічні візки

SK Візок

Гідравлічні візки Skiper серії SKF оснащені посиленим
гідровузлом із тривалим ресурсом роботи. Міцна рама та
посилені вила дозволяють візкам витримувати інтенсивні
навантаження на складах будь-якого розміру
Високонадійний насос із тривалим терміном експлуатації
Конструкція з надміцної сталі
Обробка струменем сталевого дробу для захисту від
корозії
Тришарове фарбування в сушильній камері
Швидке опускання при знятті навантаження та
уповільнене ‒ при навантаженні
Високоякісне автоматичне зварювання конструкції
Подвійні (тандем) поліуретанові колеса

Візок Skiper SKG 25 ‒ це модель спеціально розроблена
для роботи в умовах підвищеної вологості та агресивного
середовища. Завдяки оцинкованому покриттю та
колесам з поліаміду візки SKG25 можуть
використовуватися на харчових виробництвах, при роботі
з хімічними продуктами та тощо
Високонадійний насос із тривалим терміном експлуатації
Конструкція з надміцної сталі
Швидке опускання при знятті навантаження і більш
повільне ‒ при навантаженні
Високоякісне автоматичне зварювання конструкції
Колеса з поліаміду

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі

SKL 15

SKF-III 25

SKF 25-30

SKG 25

Вантажопідйомність,
кг

1 500

2 500

2 500-3 000

2 500

Міжстелажний проліт,
мм

1 800

1 800

1 800

1 800

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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Штабелери
Штабелери Skiper SDDR ‒ це повністю електричні моделі, які здатні піднімати вантажі вагою до 1.5 т на висоту до 5 м.
Штабелери Skiper серії SKD оснащені функцією електропідйому. Вони сконструйовані для проміжних операцій з переміщення
вантажів, при яких потрібен потужний підйом, але немає необхідності у переміщенні матеріалів.

SDDR Штабелери

Штабелери Skiper SDDR ‒ це повністю електричні моделі,
які здатні піднімати вантажі вагою до 1.5 т на висоту до 5 м
Сучасна система контролю з інтелектуальним управлінням
Мультифункціональний дисплей відображає заряд батареї
Автоматична зупинка при піднятті рукоятки
Пристрій аварійної зупинки
Кнопка повільного ходу на рукоятці
Безступінчатий контроль швидкості
Низький центр ваги для поліпшення стабільності
Циліндри підйому розташовані по сторонах для кращого
огляду
Волого- та пилозахист електродвигунів
Технологія CAN-bus для більш ефективного та точного
управління функціями

SKD Штабелери
Штабелери Skiper серії SKD оснащені функцією
електропідйому. Вони сконструйовані для проміжних
операцій з переміщення вантажів, при яких потрібен
потужний підйом, але немає необхідності у переміщенні
матеріалів
Легко піднімає великі об'ємні ящики та палети
Інтегрована гідравлічна система (насос, клапан) з
надпотужною 12/24-вольтовою акумуляторною батареєю,
12-ти амперним автоматичним зарядним пристроєм і
потужним кабелем зі штепсельною виделкою
Оснащений регульованим гідравлічним клапаном,
встановленим на основі підйомного циліндра, за
допомогою якого відбувається контроль безпечної
швидкості опускання
Захисний екран для оператора
Штабелер має надпотужні роликові підшипники
Нижнє блокувальне гальмо утримує штабелер у стійкому
положенні під час опускання або підйому вантажу та
гарантує безпеку оператора
Індикатор зарядки акумулятора

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SDDR-III 15

SDDR-II 15

SKD 1016-1530

Електро

Електро

Електро

Вантажопідйомність, кг

1 500

1 500

1 000/1 500

Висота підйому, мм

3 300

4 500

1 600/2 500/3 000

Міжстелажний проліт, мм

2 450

2 450

2 300

Моделі

Тип палива
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Підйомні столи / Штабелери
Підйомні столи Skiper ‒ це універсальне вантажопідйомне обладнання, яке використовується для перевезення
непалетованих вантажів. Підйомні столи знадобляться в умовах виробництва, складів, майстерень, магазинів тощо.
Гідравлічні штабелери Skiper SKJ ‒ це надійна техніка, яка довго прослужить в умовах складу. Високоякісний гідравлічний
вузол легко впорається з вантажами до 1.5 т, а міцна мачта забезпечить висоту підйому до 3 м.

SKT Підйомні столи

SKJ Гідравлічні штабелери
Гідравлічні штабелери Skiper SKJ ‒ це надійна техніка,
яка довго прослужить в умовах складу. Високоякісний
гідравлічний вузол легко впорається з вантажами до 1.5
т, а міцна мачта забезпечить висоту підйому до 3 м
Високонадійний насос із тривалим терміном експлуатації
Конструкція з надміцної сталі
Штабелер приводиться в дію за допомогою гідравлічної
ножної педалі разом з рукояткою, що дозволяє
здійснювати легкий підйом
Тришарове фарбування в сушильній камері
Рульовий механізм із задніми самоорієнтуючимися
колесами для більш легкого маневрування
Високоякісне автоматичне зварювання конструкції

Підйомні столи Skiper ‒ це універсальне
вантажопідйомне обладнання, яке використовується для
перевезення непалетованих вантажів. Підйомні столи
знадобляться в умовах виробництва, складів,
майстерень, магазинів тощо
Конструкція з високоміцної сталі
Просте управління гідронасосом за допомогою педалі
дозволяє вибрати необхідний рівень підйому
Великий вибір функцій для переміщення вантажів, як на
складах, так і на виробництві
Стіл оснащений регульованим гідравлічним клапаном
для контролю швидкості опускання
Перепускний клапан захищає насос від перевантажень

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SKT 150-1500

SKJ 1016-1516

Вантажопідйомність, кг

150 - 1500

1 000-1 500

Висота підйому, мм

225 - 1500

3 000

Моделі

Міжстелажний проліт, мм

2 150

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
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DB
РУЧНІ ГІДРАВЛІЧНІ ВІЗКИ
Ручні гідравлічні візки DB ‒ це проста і при цьому надійна техніка, яка використовується у магазинах, складах і на виробництвах
для перевезення вантажів на піддонах.

Надійний насос із посиленим поршнем
Конструкція з надміцної сталі
Обробка струменем сталевого дробу для захисту від корозії
Тришарове фарбування в сушильній камері
Посилена конструкція рами
Високоякісне автоматичне зварювання конструкції
Подвійні поліуретанові колеса

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі
Вантажопідйомність, кг
Висота підйому, мм
Міжстелажний проліт, мм

DB2000

DB-III 2500

DB-III 3000

2 000

2 500

3 000

190

190

190

1 800

1 800

1 800

www.tekmanforklift.com.ua
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Гідравлічні візки / штабелери
Niuli ‒ найбільший виробник навантажувально-розвантажувального обладнання. Асортимент включає в себе штабелери, вилкові
автонавантажувачі, гідравлічні візки та електричні автонавантажувачі. Техніка характеризується високою якістю, зручністю та
безпечністю використання, надійністю та ефективністю. Китай.

CBY Гідравлічні візки

CTY Гідравлічні штабелери

Ручні гідравлічні штабелери Niuli призначені для підйому
палет на стелажі, завантаження / розвантаження на
машини, подачі на транспортувальну стрічку і тощо.

Підйом вил за допомогою рукоятки
або педалі
Тришарове фарбування в сушильній
камері
Високоякісне автоматичне
зварювання конструкції
Міцна сталева конструкція
Міцний та компактний штабелер для
роботи в обмеженому просторі

Візки Niuli CBY стануть надійними помічниками для
роботи на складі. Широкий асортимент моделей
дозволить підібрати оптимальну техніку для складів з
різною інтенсивністю роботи.

Надійний насос
Міцна конструкція
Тришарове фарбування
Високоякісне зварювання
Подвійні поліуретанові колеса

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Моделі
Вантажопідйомність,
кг
Висота підйому,
мм
Міжстелажний
проліт,
мм

CBY JC

CBY AC

CBY DF

CTY-E 1016-2016

2 000

2 500

2 500

1 000/1 500/2 000

185

185

185

1 600/2 500/3 000

1 800

1 800

1 800

2 150

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
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РУЧНІ ВІЗКИ
Ручні гідравлічні візки Staxx призначені для транспортування вантажів до 2,5 т на піддонах на будь-які відстані. Серія DFE з
надійними, довговічними гідравлічними вузлами демонструє відмінну роботу в умовах найінтенсивнішого використання.
Такі візки ідеально підходять для експлуатації в логістичних центрах, супермаркетах і торгових центрах, складах підприємств.

Міцна, стійка конструкція навантажувача
Спеціальна ергономічна Т-подібна форма ручки забезпечує
безпеку та зручність при роботі
Надійний, довговічний гідравлічний вузол
Допоміжні ролики на кінцях вил дозволяють працювати з
будь-якими типами палет
Тришарове фарбування покриття та високоякісне
зварювання елементів візка
Подвійні поліуретанові колеса
Не вимагає повсякденного технічного обслуговування

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі
Вантажопідйомність, кг
Висота підйому, мм
Міжстелажний проліт, мм

DFE20

DFE25

BF25i

2 000

2 500

2 500

190

190

190

1 800

1 800

1 800
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НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ
Компанія Текман Україна є офіційним представником продукції та сервісу найпотужнішого у Європі виробника навісного
обладнання для вантажної техніки – німецької компанії KAUP (завод KAUP, Ашафенбург, Німеччина).
50 років досвіду розробок та виробництва навісного обладнання забезпечили широкий асортимент та виняткову надійність
будь-якого обладнання та комплектуючих, розроблених компанією KAUP.

АСОРТИМЕНТ НАВІСНОГО
ОБЛАДНАННЯ ВКЛЮЧАЄ:
Захвати для рулонів
Захвати для бочок
Захвати для тюків
Захвати для побутової
техніки
Захвати для шин
Багатопалетні захвати
Ківші
Ротатори
Подовжувачі вил
Відвали для снігу
Каретки бічного зміщення
вил
Кран-балки

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705
БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО
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СЕРВІС
Наші сервісні центри оснащені сучасним технологічним
обладнанням.
Всі роботи з обслуговування та ремонту техніки проводять
висококваліфіковані фахівці.
Виїзні сервісні бригади проводять обслуговування техніки в
будь-якому населеному пункті України за місцем знаходження
клієнта.

www.tekmanforklift.com.ua

10 років досвіду ремонту
будь-якої складності

Гарантія якості ремонту
до 6 місяців

Надаємо заміну
навантажувача на час
проведення робіт

Діагностика техніки

24

Час реагування 24 години
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Контакти:
м. Дніпро
вул. Моссаковського, 1а

м. Київ
пр. Бажана, 30

м. Львів
вул. Зелена, 238

Гаряча лінія:

0 800 508 705*
* Безкоштовно з мобільного
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