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Nová řada Toyota 80V, 6,0 – 8,5 tun  
Elektrické vysokozdvižné vozíky
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Nový čelní vysokozdvižný vozík Toyota Traigo HT je vysokokapacitní elektrický vozík pro náročné aplikace. Doplňuje řadu 
elektrických vozíků Toyota, která nyní zahrnuje 24V až 80V vozíky s nosnostmi 1,0 až 8,5 tuny.

Díky kombinaci systému pohonu Toyota AC2 a vysokokapacitních baterií 1 250 Ah mohou tyto zcela nové modely pracovat se 
špičkovou výkonností po delší čas, přičemž zvýšená účinnost baterie přispívá k vyšší spolehlivosti 
a maximální provozuschopnosti. Kotoučové brzdy v olejové lázni umožňují trvalý výkon a robustní karoserie odolá podmínkám 
náročných aplikací, jako je například výroba nebo stavebnictví.

Nízký a široký prostřední schůdek a široké madlo na předním sloupku usnadňují nastupování do kabiny Traigo HT a její opouštění. 
Štíhlý a nastavitelný sloupek řízení vozíků Traigo HT maximálně usnadňuje obsluze práci v reálných aplikacích.

Systém aktivní stability*
Revoluční systém aktivní stability Toyota 
SAS představuje exkluzivní technologii 
vyvinutou s cílem zvýšit aktivní bezpečnost 
vozíku. SAS přináší vyspělou technologickou 
podporu bezpečného provozu vozíku 
a chrání obsluhu i náklad během jízdy, 
zatáčení a operací zdvihu.

Minipáčky
Vozíky standardně nabízejí ovládání 
všech manipulačních funkcí konečky 
prstů. K dispozici jsou až 4 páčky: zdvih/
spouštění, naklánění, boční posuv a další 
funkce přídavného zařízení. Malé a snadno 
ovladatelné elektronické minipáčky jsou 
integrovány do nastavitelné a ergonomické 
loketní opěrky.

Volant s malým průměrem
Malý volant vozíku Traigo HT usnadňuje 
zatáčení.Štíhlý a nastavitelný sloupek 
volantu umožňuje zaujmout pohodlnou 
polohu při řízení a poskytuje dostatek místa 
pro nohy. Aktivní synchronizátor řízení 
přispívá k vysokému komfortu ovládání.

Nová Toyota Traigo HT

* Povšimněte si prosím, že je Traigo HT vybaven SAS funkcí omezení rychlosti při zatáčení.
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TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ZASTŘEŠUJE ZNAČKY TOYOTA A BT V EVROPĚ

Označení modelu  8FBMHT60 8FBMHT70 8FBMHT85

Nosnost [kg] 6 000 7 000 8 500

Vyložení [mm] 600 600 600

Maximální výška zdvihu [mm] 6 510 6 510 6 510

Rychlost pojezdu s/bez nákladu km/h 14/16 14/16 13,5/16

Vzdálenost k čelu vidlic [mm] 3 225 3 245 3 338

Výška ochranné konstrukce [mm] 2 570 2 570 2 570

Specifikace


