
Nejvyšší
zdvih ve 
své třídě 
- až do 
3,6 m! 

Lehký zakladač BT Tyro SHE100
Hbitý vozík pro nenáročné aplikace za skvělou cenu

Novinka

Příplatek za stožár 3 600 mm: 5.410 Kč

BT Tyro SHE100 je nový model příručního zakladače, ideální pro 
aplikace s lehkým stohováním. Nabízí flexibilní horizontální přepravu 
a zdvihání břemen až do 1 000 kg. 

BT Tyro Stacker kombinuje vlastnosti standardního hnaného zakladače 
s kompaktními rozměry příručního VZV. Díky motorovému pohonu a vysoké 
manévrovatelnosti je opravdu univerzálním řešením a přináší tak nové 
možnosti operativní manipulace se snížením fyzické náročnosti i ve velmi 
stísněných prostorách.

Vozík BT Tyro SHE100 je v základu vybaven li-ionovou baterií a vestavěnou 
nabíječkou a uživatel v něm získává čilého pomocníka, který se snadno, rychle 
a kdekoli dobíjí a má skvělou energetickou účinnost.

Cena
Akční 94.250 Kč

SHE100 se stožárem 2 900 mm

Autorizovaný dealer 
manipulační techniky
Toyota Material Handling CZ



PIN klávesnice ve standardu 
-  kontrola přístupu.

Informační LED displej
s indikací baterie.

Li-ionová baterie ve standardu
- efektivní rychlé 

a příležitostné nabíjení.
Integrovaná nabíječka. 

2 USB porty
- operativní dobíjení tabletů 

nebo telefonů.

Intuitivní odečítání výšky 
zdvihu a zůstatkové nosnosti 

– přímo na vnitřní straně 
stožáru.

Výborný výhled 
skrz stožár na vidlice 

a břemeno.

Kompaktní rozměry,
nízká hmotnost.

Perfektní ve stísněných prostorech.

Ergonomie rukojeti
Vynikající manévrovatelnost umožňuje 

mikropojezd ve stísněném provozu 
s ojí ve svislé poloze.

Bezpečnost
• bezpečnostní břišní tlačítko
• nouzový vypínač
• automatické zpomalování do zatáčky
• ochranna nohou
• testováno s normami EU

Specifikace BT Tyro SHE100
Celková délka 1 710 mm
Celková šířka 800 mm
Výška zdvihu 2 900 / 3 600 mm
Poloměr otáčení 1 350 mm
Provozní hmotnost včetně baterie 565 / 594 kg 

Specifikace BT Tyro SHE100
Jmenovitá nosnost 1 000 kg
Kapacita baterie 24 V / 60 Ah
Rychlost jízdy, s / bez nákladu 4,2 / 4,5 km/h
Jízdní rychlost se zátěží / bez zátěže  4,6 / 4,8 km/h
Záruka - 12 měsíců nebo 1 000 mth (co nastane dříve) 

Uvedená akční cena je bez DPH. Doprava při objednání na eshopu ZDARMA.
Platnost do 30. 6. 2021.

Více informací:
info@uhsjakos.cz / tel. 572 551 480 / www.uhsjakos.cz


