Combilift
manipuluje s m a t e r i á l y – v š e m i s m ě r y

D ě l á m e s d l o u h ý m i n á k l ady krátkou práci.

Tři stroje v jednom

Combilift je čtyřcestný vysokozdvižný vozík
poháněný spalovacím motorem (na přání

s elektrickým pohonem), který byl navržen
zejména pro manipulaci s dlouhými
náklady ve stísněných prostorech. Tento
stroj je vhodný jak pro vnitřní, tak venkovní
použití a umí se pohybovat v uličkách až
dva metry úzkých. Plně synchronizovaný
čtyřcestný systém řízení poskytuje vynikající
manévrovací schopnosti. Tento patentovaný
systém, který v intervalu sekund otáčí
všemi třemi koly automaticky, se aktivuje
přepnutím páčky joysticku.
Robustní konstrukce zajišťuje maximální
pevnost a spolehlivost

Nízko položená platforma zajišťuje optimální stabilitu a
bezpečnější manipulaci s nákladem.

Výkon a spolehlivost

běžný vysokozdvižný vozík

Potřebujete více skladovacího místa ?

COMBILIFT

Combilift vám dává o 100 % víc.

Verze pracující ve velmi úzkých uličkách lze vybavit
vodícími kladkami.

K dispozici jsou různé výšky zvedacího
zařízení (duplex, triplex) a různé délky
platformy. Combilift může být také
vybaven velkým počtem speciálních
přídavných zařízení, např. adaptérem
k rozšíření čelní desky na čtyři vidlice
(pro manipulaci s dlouhými ohebnými
břemeny), teleskopickými či sklápěcími
vidlicemi atd. U typů pro velmi úzké uličky
mohou být nainstalovány vodicí kladky.
Konstruktéři společnosti Combilift se
specializují i na navrhování na míru šitých
řešení, která přinášejí snižování nákladů.
Kabina je navržena tak, aby poskytovala maximální
bezpečnost obsluhy, pohodlí, ovladatelnost a viditelnost.

Pohodlí a ovladatelnost

Máte problém s přístupem? To neplatí pro Combilift.

Stroj s prodlouženým vysunutím zvedacího zařízení.
K dispozici jsou i různé délky platformy.

Combilift je k dispozici ve verzi dieselové,
na LPG i na elektrický pohon. Může
nahradit stávající vysokozdvižné vozíky
uvnitř budov, díky super elastickým
pneumatikám a hydrostatickému pohonu
všech kol je schopen pohybovat se i na
hrubých venkovních prostranstvích. Stroj
umožňuje nakládku a vykládku kamionů
i na velmi malých plochách.

Stroj se staženým zvedacím zařízením umožňuje umístit

dlouhý náklad bezpečně na platformu.

Verze s LPG umožňuje využití jak ve venkovním,
tak i ve vnitřním prostředí (s přiměřeným větráním).

Zlepšené možnosti skladování

Ergonomicky navržená kabina zvyšuje produktivitu práce,
snižuje únavu obsluhy a nabízí špičkovou ovladatelnost.

Naprostá flexibilita

Manipulace se zpracovaným dřevem je pouze jednou z možných
aplikací, která využívá víceúčelovost Combiliftu.

Čtyřramenné vidle s rychlým nasazením usnadňují manipulaci
s velmi dlouhými náklady.

Zakládání v blocích a skladování ve vysokých regálech jsou
s flexibilním Combiliftem jednoduché.

Combilift může také pracovat jako klasický vysokozdvižný vozík.

Combilift je schopen provozu i na nezpevněném a hrubém povrchu.

V závislosti na typech skladovaných výrobků a daných šířkách uliček
může úspora prostoru dosáhnout i více než 50%.

Technické údaje

Modely 4000 kg a 6000 kg

Různé možnosti zdvihu (4040 mm – 8000 mm)

Číslo Popis
1a

Maximální výška zdvihu

1b

Výška volného zdvihu

2

Výška při spuštěném zvedacím zařízení

3

Výška při max. zdvihu

4

Celková délka

5

C4000

C6000

4040 mm

4536 mm

0 mm

0 mm

2855 mm

3430 mm

5095 mm

5931 mm

2300 mm *

2430 mm

Pohyb zvedacího zařízení

1250 mm

1290 mm

6

Světlá výška pod zvedacím zařízením

150 mm

290 mm

7

Světlá výška pod středem podvozku

200 mm

165 mm

8

Výška kabiny resp. ochranného rámu

2410 mm

2590 mm

9

Šířka

2190 mm

2800 mm

10

Vnější rozsah ramen vidlí

1350 mm

1600 mm

11

Rozchod předních kol

1980 mm

2500 mm

12

Prostor mezi rámem (šasi)

1400 mm

1650 mm

13

Vzdálenost těžiště nákladu

600 mm

600 mm

14

Převis vpředu

245 mm

307 mm

15

Rozvor

1915 mm

1915 mm

16

Převis vzadu

140 mm *

208 mm

17

Délka od přední hrany vidlí

1100 mm *

1180 mm

18

Nájezdový úhel

45°

45°

19

Úhel rampy

29°

29°

20

Výjezdový úhel

45°

45°

21

Náklon vpřed

3°

3°

22

Náklon vzad

5°

5°

23

Nejmenší otočný rádius

2260 mm *

2540 mm

24

Výška platformy

545 mm

710 mm

25

Délka platformy (k dispozici v různých délkách)

1200 mm

1250 mm

A

Nosnost

4000 kg

6000 kg

B

Pohotovostní hmotnost

5800 kg

11800 kg

C

Maximální rychlost

15 km/h

16 km/h

D

Stoupavost

E

Dieselový / LPG vodou chlazený motor

F

Napětí

G

Nosné vidle

H

Přední pneumatika

200 / 50 x 10

23 x 10 - 12

I

Zadní pneumatika

27 x 10 - 12

400 / 60 - 15

J

Standardní barva

K

Kyvná odpružená sedačka

15 %

15 %

48.5 kW

62 kW

12 V

12 V

50 x 125 x 1200 mm

50 x 200 x 1250 mm

Zelená a šedá

Zelená a šedá

KAB Model 211

KAB Model 211

* Možnost širší kabiny
Combilift nabízí tyto funkce:
• modely s nosností od 2500 kg do 12 000 kg
• polokabina uložena na silentblocích s předním, vrchním, bočním a zadním zasklením
• provoz ve více směrech
• třikolový hydrostatický pohon
• citlivé řízení
• joystick pro nastavení kol

Porovnejte možnosti :
Venkovní

Vnitřní

4-směrový

Combilift

4

4

4

Čtyřcestný elektrický

8

4

4

Distributor

Čelní vozík

4

4

8

Mátl & Bula, spol. s r.o. Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad

Boční vozík

4

8

8

www.d-d-cz - srpen 2006

Tel.: +420 547 424 424, GSM.: +420 602 190 910

www.combilift.cz

www.matl-bula.cz

Společnost Combilift neustále zdokonaluje svoje výrobky a vyhrazuje si právo měnit specifikace bez
předchozího oznámení.

