Elektrické zakladače Toyota
Řada BT Staxio

www.toyota-forklifts.cz

BT Staxio
kompletní řada elektrických zakladačů společnosti Toyota Material Handling

BT Staxio W-série

BT Staxio P-série

Kompaktní ručně vedené zakladače pro
snadné použití v přeplněných prostorách
nebo na palubě nákladních automobilů

Kompaktní a snadno ovladatelné
zakladače s možností volby stupačky pro
vysoké rychlosti pojezdu

Nosnosti 0,8 až 2,0 tuny

Nosnosti 1,2 až 2,0 tuny

Výšky zdvihu až 6,0 m

Výšky zdvihu až 6,0 m

Strany 4-5

Strany 6-9

Ručně vedené zakladače
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Zakladače se stupačkou

BT Staxio S-série

BT Staxio R-série

Zakladače se stojící obsluhou

Zakladače se sedící obsluhou

Uzavřená kabina a pozice řidiče bokem
ke směru jízdy pro práci v přeplněných
prostorách

Navrženy a vyrobeny pro intenzívní
operace zakládání

Nosnosti 1,35 až 1,6 tuny
Výšky zdvihu až 6,3 m

Strany 10-11

Nosnosti 1,35 až 1,6 tuny
Výšky zdvihu až 6,3 m

Strany 12-13
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HWE100

HWE100 je nejjednodušší model BT Staxio W-série – kompaktní vozík nabízející
bezpečnou a jednoduchou horizontální přepravu a stohování palet v méně
intenzivních aplikacích. Díky nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům
a nosnosti 1 000 kg je HWE100 ideální vozík pro širokou škálu aplikací.
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HWE100S nabízí stejné
funkce jako HWE100, ale
je navíc vybaven široce
rozkročenými podpěrnými
rameny pro manipulaci
s paletami různých rozměrů.
Oba modely mají maximální
výšku zdvihu dva metry.

Vlastnosti vozíku
Nastavitelná šířka přes vidlice
Automatické nastavení ergonomické výšky
Automatická parkovací brzda
Dvojitá kolečka vidlic
BT CastorLink
BT Powerdrive
Výběr šířek šasi
Stožár s volným výhledem
Ochranná konstrukce s volným výhledem
Dvoupaletová manipulace
Elektronický brzdový systém
Elektronické rekuperační brzdění (motorem)
Elektronické řízení rychlosti
Zdvižná podpěrná ramena
Modely s velkokapacitní baterií
Ochranný rám nákladu
Hnací systém Powertrak
Odpružená pomocná kolečka s tlumiči
Odpružené hnací kolo
Verze se široce rozkročenými podpěrnými rameny
Výstražný maják
Pracovní světla
Ovládací prvky a přístroje
Řízení 180°+
Elektronické ovládání konečky prstů
Bezpečnostní tlačítko proti kolizi
Nouzový vypínač
Počítadlo motohodin
Parkovací brzda
Řídicí oj
Funkce obsluhy
Odkládací prostory
Funkce údržby
Snadný přístup při údržbě
Palubní diagnostika
Maznice
Funkce správy baterie
Indikátor stavu baterie
Vestavěná nabíječka

• 	Volitelně automatické nastavování výšky
• Vestavěná nabíječka

Bezpečnost
Odolnost
Produktivita
Ovladatelnost
BT Staxio HWE100
BT Staxio HWE100S

● standard ◦ volitelné













BT Staxio W-série
Ručně vedené zakladače

Modely BT Staxio HWE jsou ideální pro méně
intenzívní nasazení ve veřejných prostorách, jako
jsou obchody nebo nemocnice. Nízká hmotnost
umožňuje jejich použití na mezipatrech.

5kolový podvozek
BT Staxio W-série se může pochlubit unikátním
5bodovým podvozkem, který je zárukou vynikající
stability a kontroly nad vozíkem.



































































Automatické nastavení
ergonomické výšky
Toto vybavení monitoruje prostřednictvím
fotočlánků výšku vrchní hrany nákladu. S přidáváním
a odebíráním položek se výška vidlic automaticky
upravuje do úrovně pohodlné pro obsluhu.

Nastavitelná šířka přes vidlice
HWE100S je vybaven podpěrnými rameny
rozkročenými kolem nákladu, které umožňují
nastavovat šířku přes vidlice. Když se požadavky
aplikace změní, lze snadno nastavit také šířku
rozkročení podpěrných ramen.

Spolehlivost založená na TPS
Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky
BT Staxio konstruovány v souladu s principy
výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší
úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.

Nosnost: 1,0 t při vyložení 600 mm
Maximální výška zdvihu: 2,0 m
Maximální kapacita baterie: 63 Ah

• 	Snadný přístup pro efektivní servis a údržbu,
plus bezúdržbové baterie
• 	Model HWE100S může díky nastavitelnému
rozestupu podpěrných ramen manipulovat
s paletami různých rozměrů
5
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standard



Bezpečnost
Odolnost
Produktivita
Ovladatelnost
BT Staxio SWE080L
BT Staxio SWE100
BT Staxio SWE120
BT Staxio SWE120L
BT Staxio SWE120S
BT Staxio SWE140
BT Staxio SWE140L
BT Staxio SWE200D
BT Staxio SWE140S
BT Staxio SWE145
BT Staxio SWE145L
BT Staxio SWE160
BT Staxio SWE160L
BT Staxio SWE200
BT Staxio SWE200L



volitelné

Vlastnosti vozíku
Nastavitelná šířka přes vidlice
Automatické nastavení ergonomické výšky
Automatická parkovací brzda
Dvojitá kolečka vidlic
BT CastorLink
Výběr šířek šasi
Stožár s volným výhledem
Dvoupaletová manipulace
Elektronický brzdový systém
Elektronické rekuperační brzdění (motorem)
Elektronické řízení rychlosti
Zdvižná podpěrná ramena
Modely s velkokapacitní baterií
Ochranný rám nákladu
Odpružené hnací kolo
Verze se široce rozkročenými podpěrnými rameny
Ovládací prvky a přístroje
Řízení 180°+
Řízení 208°
Kontrola přístupu (PIN kódy)
Automatické zpomalení
Click-2-Creep
Funkce mikropojezdu
Kontrolka teploty motoru pojezdu
E-bar
Kontrolka teploty řídicí jednotky
Elektronické ovládání konečky prstů
Bezpečnostní tlačítko proti kolizi
Nouzový vypínač
Počítadlo motohodin
Úchyt pro palubní datový terminál
Parkovací brzda
Sensi-lift
Omezená rychlost při zatáčení (OTP)
Měkké jízdní charakteristiky při zakládání (OTP)
Přechodné omezení rychlosti (tlačítko "želva")
Řídicí oj
Kontrola přístupu Smart Access (karta/klíč)
Funkce obsluhy
Programovatelný výkon přizpůsobený řidiči
Sklopná stupačka řidiče
Držák balicí fólie
Odkládací prostory
Poznámková deska
Funkce údržby
Snadný přístup při údržbě
Palubní diagnostika
Záznam historie závad
Funkce správy baterie
Ochrana před vybitím baterie
Indikátor stavu baterie
Vestavěná nabíječka
Výměna baterie z boku
Speciální aplikace
Mrazírenská verze

EEx verze pro výbušná prostředí (ATEX)



















































































































BT Staxio W-série
Ručně vedené zakladače

Vozíky BT Staxio W-série usnadní obsluze plnění
každodenních pracovních úkolů – snadno a bezpečně.
Vozíky nabízejí velkou sílu zdvihu, nepostradatelnou
ve skladech a maloobchodních provozovnách, kde
je mimořádně důležitá také bezpečnost a dobré
manévrovací schopnosti. Heavy-duty řada je
zkonstruována pro manipulaci s těžkými náklady
v provozech s vysokými regálovými systémy.

Široká nabídka modelů





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BT Staxio W-série nabízí jednoduchou verzi s jedním
stožárem pro manipulaci s lehčími náklady v menších
výškách (SWE080L), verze se zdvižnými podpěrnými
rameny pro mimořádnou kapacitu při horizontální
přepravě (SWE120L/SWE140L/SWE145L/SWE160L/
SWE200L), verzi s nastavitelnou šířkou přes vidlice
a široce rozkročenými podpěrnými rameny
(SWE120S/ SWE140S) a verzi určenou pro dvoupaletovou
manipulaci (SWE200D).

5kolový podvozek

































































































































































































































































































































































































































































































































































• 	Délka řídicí oje je optimalizována z hlediska
bezpečnosti tak, aby byly nohy řidiče mimo
dosah vozíku
• 5kolový podvozek

BT Staxio W-série se může pochlubit unikátním
5bodovým podvozkem BT, který je zárukou
vynikající stability a kontroly, zejména na rampách
a nerovných površích.

Centrálně umístěná řídicí oj
Centrální umístění řídicí oje umožňuje souměrné zatáčení
oběma směry se stejně malým poloměrem otáčení.

Opatrná manipulace –
s funkcí Click-2-Creep!
Pro vozíky BT Staxio W-série je přesné polohování
hračka. S unikátní funkcí Click-2-Creep stačí dvakrát
klepnout do ovladače rychlosti a vozík přejde do režimu
mikropojezdu, umožňujícího bezpečné ovládání
na omezeném prostoru i se zdviženou ojí.

Koncept TotalView
Modely SWE, konstruované v souladu s konceptem
Toyota TotalView, nabízejí stožáry umožňující volný
výhled z pozice řidiče vpřed i na špičky vidlic.

Spolehlivost založená na TPS
Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Staxio
konstruovány v souladu s principy výrobního systému
Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality,
odolnosti a spolehlivosti.

Nosnost: 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,45; 1,6; 2,0 t
při vyložení 600 mm
Maximální výška zdvihu: 6,0 m
Maximální kapacita baterie: 500 Ah

• Toyota TotalView
• 	Ergonomická ovládací rukojeť s bezpečnostním
tlačítkem, při jehož stisknutí vozík popojede
opačným směrem, aby se zabránilo uvíznutí řidiče

Možnosti
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Ručně vedený retrak RWE120
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standard



Bezpečnost
Odolnost
Produktivita
Ovladatelnost
BT Staxio SPE120
BT Staxio SPE120L
BT Staxio SPE140
BT Staxio SPE140L
BT Staxio SPE140S
BT Staxio SPE160
BT Staxio SPE160L
BT Staxio SPE200
BT Staxio SPE200L
BT Staxio SPE200D
BT Staxio SPE200DN
BT Staxio RWE120
BT Staxio SPE120XR
BT Staxio SPE120XRD



volitelné

Vlastnosti vozíku
Nastavitelná šířka přes vidlice
Automatická parkovací brzda
Dvojitá kolečka vidlic
Výběr šířek šasi
Stožár s volným výhledem
Ochranná konstrukce s volným výhledem
Dvoupaletová manipulace
Elektronický brzdový systém
Elektronické rekuperační brzdění (motorem)
Elektronické řízení rychlosti
Zdvižná podpěrná ramena
Modely s velkokapacitní baterií
Ochranný rám nákladu
Pantografový mechanismus vidlic
Hnací systém Powertrak
Pohonná jednotka pro velkokapacitní zakládání
Výsuvn stožáru a nastavitelné vidlice
Odpružené hnací kolo
Verze se široce rozkročenými podpěrnými rameny
Nárazový snímač
Interiérové kryty Xenoy
Ovládací prvky a přístroje
Řízení 180°+
Kontrola přístupu (PIN kódy)
Automatické zpomalení
E-bar
Elektronické ovládání konečky prstů
Bezpečnostní tlačítko proti kolizi
Nouzový vypínač
Počítadlo motohodin
Úchyt pro palubní datový terminál
Elektronické řízení s posilovačem
Sensi-lift
Přechodné omezení rychlosti (tlačítko "želva")
Měkké jízdní charakteristiky při zakládání (OTP)
Omezená rychlost při zatáčení (OTP)
Rychlost zatáčení závislá na směru jízdy (OTP)
Řídicí oj
Kontrola přístupu Smart Access (karta/klíč)
Funkce obsluhy
Nastavitelná výška řídicí oje
Délka řídicí oje závislá na konfiguraci
Detekce přítomnosti řidiče
Programovatelný výkon přizpůsobený řidiči
Fixní ochranná madla
Sklopná stupačka řidiče
Sklopná ochranná madla
Zádová opěrka/ochrana
Model bez stupačky
Fotočlánky pro bezpečnost nohou
Ochranná madla sklopná jedním dotykem
Držák balicí fólie
Odkládací prostory
Poznámková deska
Funkce údržby
Snadný přístup při údržbě
Palubní diagnostika
Záznam historie závad
Funkce správy baterie
Indikátor stavu baterie
Lithium Ionové baterie
Rychlé zajištění baterie
Výměna baterie z boku
Speciální aplikace
Mrazírenská verze
Verze pro korozivní prostředí
EEx verze pro výbušná prostředí (ATEX)

































































































































































































































































































































































BT Staxio P-série
Zakladače se stupačkou

Vozíky BT Staxio P-série jsou určeny pro intenzivní aplikace.
Disponují velkými výškami zdvihu, velkou stabilitou
a rychlostí. V kombinaci s velkými kapacitami baterie
a velkými zůstatkovými nosnostmi pozvednou vozíky P-série
vaši produktivitu

Široká nabídka modelů
BT Staxio P-série zahrnuje verze s fixními podpěrnými rameny
(SPE120/140/160/200), se zdvižnými podpěrnými rameny pro
extra nosnost v nízkých výškách (SPE120L/140L/160L/200L),
verzi s nastavitelnou šířkou přes vidlice a široce rozkročenými
podpěrnými rameny (SPE140S) a dvě verze určené pro
dvoupaletovou manipulaci (SPE200D/200DN). RWE120
a SPE120XR pak ještě více rozšiřují všestrannost této
řady díky výsuvnému stožáru nebo upínací desce vidlic
s pantografovým mechanismem. SPE120XRD umožňuje také
manipulaci se dvěma náklady najednou.

Žádný strach z výšek

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• 	Volný výhled na vidlice při jízdě i zdvihu
• 	Ochranná mříž na stožáru pro bezpečnější
manipulaci s nákladem







BT Staxio dosahuje nejvyšších výšek zdvihu ve své třídě
a s těžkými náklady manipuluje s dokonalou jistotou.
Rychlost zdvihu lze precizně ovládat pomocí intuitivního
kolébkového ovladače na rukojeti oje. To umožňuje rychlejší
pracovní cykly a efektivní ukládání a vyzvedávání nákladu.
Modely SPE, konstruované v souladu s konceptem Toyota
Totalview, nabízejí stožáry s volným výhledem, umožňujícím
ničím nerušený výhled na špičky vidlic.

Prvotřídní zůstatkové nosnosti
Unikátní pětikolový podvozek nabízí vynikající stabilitu
a kontrolu, zejména na rampách a nerovných površích.
Všechny modely P-série jsou vystavěny na patentovaném
šasi BT Powertrak. Tento hydraulický systém se stará o to,
aby byla přítlačná síla aplikovaná na hnací kolo úměrná
hmotnosti nákladu na vidlicích, a byla tak zajištěna optimální
trakce. Ve velkých výškách zdvihu uzamkne vyspělý systém
hnací kolo. Výsledkem jsou mimořádně velké zůstatkové
nosnosti a maximální stabilita.

Unikátní komfort obsluhy
Standardní vozík je vybaven sklopnou stupačkou řidiče
s madly sklopnými jedním dotykem. Na přání může být
vozík vybaven fixní stupačkou a fixní zádovou opěrkou
nebo ochrannými bočnicemi. Výška řídicí oje je plně
nastavitelná pouhým stiskem tlačítka. Systém Optimised
Truck Performance upravuje v případě pěšího ovládání
rychlost při zatáčení podle směru jízdy. Standardní výbavou
je elektronické řízení pro lehké ovládání.

Možnost Li-ionového napájení
pro intenzivní provozy
Tato technologie bezúdržbových baterií přináší o 30 % nižší
spotřebu energie, mimořádnou životnost a možnost baterie
kdykoli rychle dobít. Ve vícesměnných provozech odpadá
nutnost výměny baterií.

Spolehlivost založená na TPS











Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Staxio
konstruovány v souladu s principy výrobního systému
Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti
a spolehlivosti.

Nosnost: 1,20; 1,40; 1,60; 2,0 t
při vyložení 600 mm
Maximální výška zdvihu: 6,0 m
Maximální kapacita baterie: 500 Ah

• Pevné bočnice a řízení E-man pro
pohodlnou a bezpečnou jízdu na dlouhé
vzdálenosti
• E-bar umožňuje snadnou montáž
pomocného vybavení

Možnosti
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SSE135

SSE160D

10

standard



volitelné

Vlastnosti vozíku
Automatická parkovací brzda
Dvojitá kolečka vidlic
Stožár s volným výhledem
Ochranná konstrukce s volným výhledem
Dvoupaletová manipulace
Elektronický brzdový systém
Elektronické rekuperační brzdění (motorem)
Elektronické řízení rychlosti
Zdvižná podpěrná ramena
Ochranný rám nákladu
Ovládací prvky a přístroje
Řízení 180°+
Progresivní řízení 360°
Automatické zpomalení
E-bar
Elektronické ovládání konečky prstů
Nouzový vypínač
Počítadlo motohodin
Úchyt pro palubní datový terminál
Parkovací brzda
Elektronické řízení s posilovačem
Indikátor směru řízení
Funkce obsluhy
Nastavitelná zádová opěrka
Detekce přítomnosti řidiče
Programovatelný výkon přizpůsobený řidiči
Nízká nástupní výška
Odkládací prostory
Poznámková deska
Funkce údržby
Snadný přístup při údržbě
Palubní diagnostika
Záznam historie závad
Funkce správy baterie
Prostředky pro výměnu baterie
Indikátor stavu baterie
Velkokapacitní bateriový prostor
Výměna baterie z boku
Speciální aplikace
Mrazírenská verze
EEx verze pro výbušná prostředí (ATEX)

• 	Průhledové okénko přispívá k vysokému
standardu bezpečnosti vozíků S-série
• 	Baterie modelů S-série je usazena na
válečcích, s vestavěným stolem umožňujícím
snadnou výměnu baterie z boku

Bezpečnost
Odolnost
Produktivita
Ovladatelnost
BT Staxio SSE135
BT Staxio SSE135L
BT Staxio SSE160
BT Staxio SSE160L
BT Staxio SSE160D





























































Zakladače se stojící obsluhou

Vozíky BT Staxio S-série byly vyvinuty pro aplikace,
ve kterých nároky na rychlost a flexibilitu vyžadují
obsluhu pracující ve stoje, ale které zároveň preferují plně
uzavřenou kabinu řidiče.

Dvoupaletová manipulace






BT Staxio S-série





















































































































































































































Modely BT Staxio S-série s označením ‘L’ mohou
díky zdvižným podpěrným ramenům přepravovat
dva samostatné náklady současně (SSE135L: 675 kg
na podpěrných ramenech, 675 kg na vidlicích.
SSE160L: 800 kg na podpěrných ramenech,
800 kg na vidlicích).

Dvoupaletové nakládání
/vykládání vozidel



SSE160D s šířkou šasi pouhých 770 mm a bez ochranné
konstrukce je ideální pro práci na palubě nákladních
vozidel a jejich dvoupaletovou nakládku/vykládku.
Stejně jako SSE160L může přepravovat současně 800 kg
na vidlicích a na podpěrných ramenech.






Pozice řidiče bokem
ke směru jízdy
Ovládací prvky vozíků BT Staxio S-série jsou umístěny
paralelně s vidlicemi, takže umožňují obsluze pohodlnou
jízdu oběma směry se snadným a ničím nerušeným
výhledem.

Koncept TotalView







Modely SSE, konstruované v souladu s konceptem
Toyota TotalView, nabízejí stožáry s volným výhledem
a patentovaný design ochranné konstrukce a stožáru.

Spolehlivost
založená na TPS
Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky BT Staxio
konstruovány v souladu s principy výrobního systému
Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší úroveň kvality, odolnosti
a spolehlivosti.

Nosnost: 1,35; 1,6 t při vyložení 600 mm
Maximální výška zdvihu: 6,3 m
Maximální kapacita baterie: 620 Ah

Možnosti
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12

standard



volitelné

Vlastnosti vozíku
Automatická parkovací brzda
Dvojitá kolečka vidlic
Stožár s volným výhledem
Ochranná konstrukce s volným výhledem
Dvoupaletová manipulace
Elektronické řízení rychlosti
Zdvižná podpěrná ramena
Ochranný rám nákladu
Výstražný maják
Pracovní světla
Ovládací prvky a přístroje
Nastavitelná ovládací konzole BT
Automatické zpomalení
E-bar
Nouzový vypínač
Počítadlo motohodin
Úchyt pro palubní datový terminál
Parkovací brzda
Pedály jako v autě
Elektronické řízení s posilovačem
Funkce obsluhy
Nastavitelné sedadlo
Nastavitelný volant
Detekce přítomnosti řidiče
Poznámková deska
Funkce údržby
Snadný přístup při údržbě
Palubní diagnostika
Funkce správy baterie
Prostředky pro výměnu baterie
Indikátor stavu baterie
Velkokapacitní bateriový prostor
Výměna baterie z boku
Speciální aplikace
Mrazírenská verze
EEx verze pro výbušná prostředí (ATEX)

• 	Uspořádání pedálů jako v automobilu
• 	Univerzální úchyt E-bar pro připevnění zařízení jako
jsou PC terminály nebo skenery čárových kódů

Bezpečnost
Odolnost
Produktivita
Ovladatelnost
BT Staxio SRE135
BT Staxio SRE135L
BT Staxio SRE160
BT Staxio SRE160L























































































































































































































































BT Staxio R-série
Zakladače se sedící obsluhou

Vozíky BT Staxio R-série jsou určeny pro aplikace
s intenzívním zakládáním až do výšky 6,3 m.
Kabina pro sedící obsluhu zaručuje maximální
komfort a bezpečí řidiče v dlouhých
pracovních směnách.

Pozice řidiče
bokem ke směru jízdy
Stejně jako u retraků jsou ovládací prvky vozíků
BT Staxio R-série umístěny paralelně s vidlicemi,
takže umožňují obsluze pohodlnou jízdu
oběma směry.

Koncept TotalView
Modely SRE, konstruované v souladu s konceptem
Toyota TotalView, nabízejí stožáry s volným
výhledem a patentovaný design ochranné
konstrukce a stožáru.

Spolehlivost
založená na TPS
Stejně jako ostatní vozíky Toyota jsou i vozíky
BT Staxio konstruovány v souladu s principy
výrobního systému Toyota TPS, zaručujícího nejvyšší
úroveň kvality, odolnosti a spolehlivosti.

Nosnost: 1,35; 1,6 t
při vyložení 600 mm
Maximální výška zdvihu: 6,3 m
Maximální kapacita baterie: 620 Ah

Možnosti
13

Jak vám pomáháme
s plánováním

Jak vytváříme
kvalitní vozíky

Toyota Material Handling nabízí jasnou koncepci
efektivního a vzájemně prospěšného partnerství:

Výrobní systém Toyota TPS je světově proslulý
vysokou kvalitou vyráběných produktů:

• Spolehněte se na svého místního obchodního
zástupce TMH CZ jako na důvěryhodného
partnera a poradce pro hledání řešení v oblasti
intralogistiky. Toyota Material Handling vám
pomůže v jakékoli fázi - při hledání optimální
varianty v přípravné fázi, při vlastní realizaci
i v reálném provozu.

• Našli jste už správné vybavení pro vaše operace
a nyní máte jistotu, že bude vyrobeno podle
nejvyšších standardů kvality – to je záruka jeho
maximální spolehlivosti

• Naším cílem je na základě důkladné analýzy
porozumět vašim potřebám a nalézt efektivní
řešení manipulace. V souladu s principem
Kaizen tak naplňujeme náš závazek neustálého
zdokonalování
• Nabídka kompletní řady produktů Toyota
– od regálových řešení, přes čelní vysokozdvižné vozíky, skladové vozíky a tahače, až po automatizovaná řešení a monitoring flotil

Možnosti financování

• TPS je založen na procesu neustálého
zdokonalování (Kaizen), kterého dosahujeme
dodržováním souboru jasně definovaných
hodnot
• Všechny vozíky jsou vyráběny v souladu
s normou ISO 14001, zaručující minimální
dopady na životní prostředí
• Jednou z určujících hodnot v rámci TPS je
také eliminace plýtvání v každé fázi výrobního
procesu
• Více než 90% vozíků prodaných společností
Toyota Material Handling na evropském trhu
je vyrobeno našimi evropskými továrnami
ve Švédsku, Francii a Itálii

Nabízené možnosti financování se přizpůsobí
přesně vašim potřebám, včetně finančního leasingu a programů dlouhodobého pronájmu.
K dispozici jsou také prověřené použité vozíky,
které poskytují pověstnou kvalitu Toyota za velmi
příznivé ceny.
Včasné plánování aktivit s využitím krátkodobých
pronájmů pro překlenutí špiček.

Výrobní systém Toyota TPS
– pevné základy
kvality ve výrobě

Jak pečujeme o vás
a vaše vozíky
Koncepce služeb Toyota Service Concept (TSC)
je vystavěna na principech výrobního systému
TPS a je ve svém oboru zcela unikátní:
• Služba v tomto kontextu znamená doživotní
podporu – údržbu, opravy, zajištění záložních
vozíků, školení řidičů a poskytování informací
nezbytných pro efektivní řízení provozu různě
velkých flotil vozíků
• Informace v reálném čase jsou jednou
z klíčových hodnot, které činí koncepci
služeb Toyota tak unikátní. Znamená to, že
každá zainteresovaná osoba má okamžitý
online přístup k aktualizovaným a uceleným
informacím – technické podpoře, historii
vozíků, informacím o náhradních dílech,
dostupnosti vozíků a informacím pro efektivní
plánování pracovních rozvrhů a tras
• TSC znamená také optimální naplnění vašich
potřeb po stránce materiálních i lidských
zdrojů, se strukturovanými programy školení
a akreditačními procesy
• Inteligentní telemetrie vozíků s GPRS/3G
komunikací je také unikátním řešením Toyota,
které je k dispozici téměř pro každý vozík,
který vyrábíme. To umožňuje dosažení vyšších
bezpečnostních standardů, včetně kontroly
chování řidičů, a v kombinaci se systémem
správy strojového parku Toyota I_Site také vyšší
efektivitu a omezení nákladů

Koncept služeb Toyota TSC
– unikátní podpora po celou dobu
životnosti stroje

SPOLEHLIVOST
DŮVĚRA
DOSTUPNOST
PRODUKTIVITA
KVALITA
BEZPEČNOST
Taková jsou očekávání našich zákazníků,
společně s hospodárností, trvalou
udržitelností a respektem
k životnímu prostředí.
Tato očekávání ověřujeme
pravidelnou komunikací s uživateli vozíků
prostřednictvím dotazníků, osobních
rozhovorů se zákazníky a více než 3,5 milionu
servisních návštěv každý rok.
Spolupracujeme se zákazníky
všech velikostí, od uživatelů jednoho vozíku
až po provozovatele nejrozsáhlejších
strojových parků.
Jelikož se naše síť rozprostírá napříč
celou Evropou, jsme vám vždy nablízku.
Porozumění potřebám zákazníka
je samým srdcem našeho přístupu.
Pro nás je vždy ZÁKAZNÍK NA PRVNÍM MÍSTĚ.
Tato stránka popisuje náš unikátní
přístup k procesu péče o zákazníka
- od pomoci s plánováním vašich
potřeb manipulace s materiálem,
následované dodáním vysoce kvalitních
a spolehlivých produktů, až po nejlepší
možnou doživotní podporu.

Pro více informací o:
• Výrobním systému Toyota TPS
• Koncepci služeb Toyota TSC
• Financování a programech pronájmu
• Servisních programech a náhradních dílech
• Technologii chytrých automatizovaných vozíků
• Správě strojového parku Toyota I_Site
• Zásadách trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí
Prosím kontaktujte svého obchodního zástupce Toyota
nebo navštivte www.toyota-forklifts.cz

Toyota Material
Handling
v Evropě
Dokonalé pokrytí
Síť společnosti Toyota Material Handling
pokrývá více než 30 evropských zemí s více než
4 500 mobilními techniky.
Vždy nablízku a s globální podporou
Ať se nacházíte kdekoli v Evropě, jsme vám díky
našemu rozsáhlému pokrytí vždy nablízku,
s porozuměním pro místní problematiku
a s globální podporou nadnárodní organizace.
Vyrobeno v Evropě
Více než 90 % námi prodávaných vozíků je
vyrobeno v našich evropských závodech
ve Švédsku, Francii a Itálii – a všechny v souladu
s kvalitativními standardy TPS. V evropských
výrobních závodech zaměstnáváme více než
3 000 pracovníků a spolupracujeme s více než
300 evropskými dodavateli.
Přibližně 15 % naší evropské produkce
vyvážíme do jiných částí světa.

Toyota Material Handling CZ s.r.o.
K Vypichu 1049, 252 19 Rudná
Tel.: +420 311 651 111, Fax: +420 311 651 311
info@cz.toyota-industries.eu
prodej@cz.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.cz

www.toyota-forklifts.cz
TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ZASTŘEŠUJE ZNAČKY TOYOTA A BT V EVROPĚ

