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OSPRZĘT I WAGA:  Ciężar (wiersz 2.1) na podstawie następujących specyfikacji:

Kompletny wózek z widłami o szerokości 172 mm oraz kołami napędowymi i podporowymi z poliuretanu.

WIDŁY:
P1.6-P1.8-P2.0-P2.2: 64 x 172 x 1 o długości 156 mm

ROZSTAW WIDEŁ:
Wewnętrzny: 216 mm (P1.6-P1.8-P2.0-P2.2)

Zewnętrzny: 560 mm

Inne długości wideł dostępne na zamówienie.

 P1.6 P1.8

 Akumulator Akumulator

 Obsługa piesza Obsługa piesza

 1,6 1,8

 600 600

 955 955

 1306 1306

       1.1

 P2.0 P2.2 1.2

 Akumulator Akumulator 1.3

 Obsługa piesza Obsługa piesza 1.4

 2,0 2,2 1.5

 600 600 1.6

 955 955 1.8

 1306 1368 1.9

 HYSTER HYSTER  HYSTER HYSTER

 469 469

 912  1557 912  1557

 367  102 367  102

  469    545  2.1

 912  1557 945  1600 2.2

 367  102 425  120 2.3

 Poliuretan Poliuretan

 250 x 75 250 x 75

 85 x 110 85 x 110

 100 x 40 100 x 40

 1x + 2  2 1x + 2  2

 461 461

 390 390

  Poliuretan   Poliuretan  3.1

  250 x 75   250 x 75  3.2

  85 x 110   85 x 110  3.3

  100 x 40   100 x 40  3.4

 1x + 2  2 1x + 2  2 3.5

  461   461  3.6

  390   390  3.7

 6   6 6  6

 6   6 6  6

 0,04  0,05 0,04  0,05

 0,09  0,04 0,09  0,04

 5,5  15 5,0  15

 10  20 9,0  20

 Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny

 6  6 6  6 5.1

 6  6 6  6 5.1.1

 0,04  0,05 0,04  0,05 5.2

 0,09  0,04 0,09  0,04 5.3

 4,5  15 4  15 5.7
 8  20 7,5  20 5.8

  Elektromagnetyczny   Elektromagnetyczny  5.10

  1,25   1,25 

  1,2   1,2 

  nie   nie 

 24  150 24  150
  144   144 
  0,384   0,384 

  1,25   1,25  6.1

  1,2   1,2  6.2

  nie   Din 43535 B  6.3

 24  150 24  250 6.4

  144   212  6.5

  0,384   0,384  6.6

 < 70 < 70  < 70 < 70 10.7

 Sterownik prądu przemiennego Sterownik prądu przemiennego  Sterownik prądu przemiennego Sterownik prądu przemiennego 8.1

  130   130

 744  1221 744  1221

  83   83 

  1672   1672

  516   516

  712   712

 64 172 1156 64 172 1156

  560   560

  21   21

  1718   1718

  1918   1918

  1473   1473

  130   130  4.4

 744  1221 744  1221 4.9

  83   83  4.15

  1672   1734  4.19

  516   578  4.20

  712   712  4.21

 64 172 1156 64 172 1156 4.22

  560   560  4.25

  21   21  4.32

  1718   1780  4.34.1

  1918   1980  4.34.2

  1473   1535  4.35

Dane specyfikacji w oparciu o VDI 2198

P1.6, P1.8, P2.0, P2.2

1.1 Producent (skrót) 

1.2 Oznaczenie typu producenta 

1.3 Napęd: elektryczny (z baterii lub z sieci), diesel, benzyna, gaz 

1.4 Obsługa przez operatora: ręczna, prowadzenie, stojąc, na siedząco, wózek do kompletacji zamówień 

1.5 Udźwig znamionowy/ładunek znamionowy Q (t) 

1.6 Środek ciężkości ładunku  < c (mm) 

1.8 Odległość od osi koła do czoła wideł  < x (mm) 

1.9 Rozstaw osi  < y (mm)

2.1 Waga całkowita  < U kg 

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem z przodu/z tyłu  < kg 

2.3 Nacisk na oś bez ładunku, z przodu/z tyłu  < kg 

3.1 Opony: poliuretan, toptan, Vulkollan®, przód / tył 

3.2 Wymiary opon, z przodu 

3.3 Wymiary opon, z tyłu

3.4 Koła dodatkowe (rozmiar) 

3.5 Liczba kół z przodu/z tyłu (x = napędowe) 

3.6 Rozstaw kół, z przodu b10 (mm) 

3.7 Rozstaw kół, z tyłu b11 (mm) 

5.1 Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku km/h 

5.1.1 Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku, wstecz km/h 

5.2 Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku m/s 

5.3 Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku m/s 

5.7 Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku % 

5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku % 

5.10 Hamulce robocze 

6.1 Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60 min kW 

6.2 Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 25 % kW 

6.3 Bateria zgodna z normą DIN 43531/35/36 A, B, C, nie  ¢ 

6.4 Napięcie/pojemność nominalna baterii K5 l < (V)/(Ah) 

6.5 Ciężar baterii  < U kg 

6.6 Zużycie energii wg cyklu VDI kWh/h @Nr cykli

10.7 Poziom ciśnienia akustycznego przy fotelu kierowcy LPAZ dB (A)

8.1 Typ jednostki napędowej

4.4 Wysokość podnoszenia h3 (mm) 

4.9 Wysokość min./maks. dyszla w położeniu do jazdy h14 (mm) 

4.15 Wysokość, w stanie obniżonym h13 (mm) 

4.19 Długość całkowita  < l1 (mm) 

4.20 Długość do czoła wideł  < l2 (mm) 

4.21 Szerokość całkowita b1/b2 (mm) 

4.22 Wymiary wideł ISO 2331  < s /e /l (mm) 

4.25 Rozstaw ramion wideł b5 (mm) 

4.32 Prześwit pod ramą, środek rozstawu m2 (mm) 

4.34.1 Szerokość korytarza dla palet 1000 × 1200 w poprzek  < Ast (mm) 

4.34.2 Szerokość korytarza dla palet 800 × 1200 wzdłuż  < Ast (mm) 

4.35 Promień skrętu  < Wa (mm) 

ZN
AK

 W
YR

ÓŻ
NI

AJ
ĄC

Y

ZN
AK

 W
YR

ÓŻ
NI

AJ
ĄC

Y

CI
ĘŻ

AR

CI
ĘŻ

AR

OP
ON

Y/
PO

DW
OZ

IE

OP
ON

Y/
PO

DW
OZ

IE

W
YM

IA
RY

W
YM

IA
RY

DA
NE

 O 
OS

IĄ
GA

CH

DA
NE

 O 
OS

IĄ
GA

CH

SI
LN

IK
 EL

EK
TR

YC
ZN

Y

SI
LN

IK
 EL

EK
TR

YC
ZN

Y

DA
NE

  
DO

DA
TK

OW
E

DA
NE

  
DO

DA
TK

OW
E

ME
CH

AN
IZM

 NA
PĘD

- 
OW

Y/P
OD

NO
ŚN

IKA

ME
CH

AN
IZM

 NA
PĘD

- 
OW

Y/P
OD

NO
ŚN

IKA

WAŻNE:

Specyfikacje są uzależnione od stanu pojazdu 
oraz jego wyposażenia, jak również od char-
akteru i warunków panujących w obszarze 
roboczym. Jeżeli parametry te są parametrami 
decydującymi, należy omówić proponowane 
zastosowanie z dealerem.

l  W modelach P1.6 - P1.8 dostępne są 
akumulatory 150Ah, 210Ah, 250Ah. 

  W modelu P2.0 dostępne są akumulatory 
150Ah, 210Ah, 250Ah, 315Ah, 375Ah. 

  W modelu P2.2 dostępne są akumulatory 
210Ah, 250Ah, 315Ah. 375Ah.

< Patrz “Tabela akumulatorów”

U  Wartości mogą się różnić o +/- 5%

¢  Akumulator 150Ah nie jest zgodny  
z normą DIN 43635 B 

INFORMACJE NA TEMAT AKUMULATORA:

U  Wartości mogą się różnić o +/- 5%

z Rodzaj akumulatora DIN 43535 B

u Nacisk na oś z ładunkiem = 2000 kg

  
  
 

UWAGA 
Podczas pracy z podniesionym ładunkiem 
należy zachować ostrożność. Gdy wózek i/
lub ładunek jest podniesiony, stabilność ulega 
zmniejszeniu. Podczas podnoszenia ładunku 
należy bezwzględnie pamiętać o utrzymaniu 
minimalnego odchylenia masztu w dowolnym 
kierunku

Operatorzy muszą być właściwie przeszkoleni 
i stosować się do wskazówek podanych w 
instrukcji obsługi. 

Produkty Hyster mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. Wózki widłowe przedstawione na 
ilustracjach mogą posiadać wyposażenie dodatkowe. 

Wszystkie wartości są wartościami znamionowymi i 
podlegają tolerancji. Szczegółowych informacji udziela 
producent. 

Wartości mogą się różnić w przypadku innych 
konfiguracji. 

 Oznaczenia:

Niniejszy wózek odpowiada obowiązującym wymogom UE.
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WYMIARY WÓZKA DANE O AKUMULATORZE

Ast = Wa + R + a = Wa + √ (l6 - x)2 + (b12/2)2 + a 

(patrz wiersze 4.34.1 i 4.34.2)

a = 200 mm

  

1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 

1.8 Odległość od osi koła do czoła wideł x (mm) 

1.9 Rozstaw osi y (mm)

2.1 Waga całkowita  U  (kg) 

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem   u z przodu (kg) 

   z tyłu (kg)

2.3 Nacisk na oś bez ładunku z przodu (kg) 

   z tyłu (kg)

4.19 Długość całkowita l1 (mm) 

4.20 Długość do czoła wideł l2 (mm) 

4.22 Wymiary wideł ISO 2331 s /e /l (mm) 

4.34.1 Szerokość korytarza dla palet 1000 × 1200 w poprzek Ast (mm) 

4.34.2 Szerokość korytarza dla palet 800 × 1200 wzdłuż Ast (mm) 

4.35 Promień skrętu Wa (mm) 

6.4 Napięcie/pojemność nominalna baterii K5  z (V)/(Ah) 

6.5 Ciężar baterii  U kg 

  

1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 

1.8 Odległość od osi koła do czoła wideł x (mm) 

1.9 Rozstaw osi y (mm)

2.1 Waga całkowita  U  (kg) 

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem   u z przodu (kg) 

   z tyłu (kg)

2.3 Nacisk na oś bez ładunku z przodu (kg) 

   z tyłu (kg)

4.19 Długość całkowita l1 (mm) 

4.20 Długość do czoła wideł l2 (mm) 

4.22 Wymiary wideł ISO 2331 s /e /l (mm) 

4.34.1 Szerokość korytarza dla palet 1000 × 1200 w poprzek Ast (mm) 

4.34.2 Szerokość korytarza dla palet 800 × 1200 wzdłuż Ast (mm) 

4.35 Promień skrętu Wa (mm) 

6.4 Napięcie/pojemność nominalna baterii K5  z (V)/(Ah) 

6.5 Ciężar baterii  U kg 

  

1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 

1.8 Odległość od osi koła do czoła wideł x (mm) 

1.9 Rozstaw osi y (mm)

2.1 Waga całkowita  U  (kg) 

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem   u z przodu (kg) 

   z tyłu (kg)

2.3 Nacisk na oś bez ładunku z przodu (kg) 

   z tyłu (kg)

4.19 Długość całkowita l1 (mm) 

4.20 Długość do czoła wideł l2 (mm) 

4.22 Wymiary wideł ISO 2331 s /e /l (mm) 

4.34.1 Szerokość korytarza dla palet 1000 × 1200 w poprzek Ast (mm) 

4.34.2 Szerokość korytarza dla palet 800 × 1200 wzdłuż Ast (mm) 

4.35 Promień skrętu Wa (mm) 

6.4 Napięcie/pojemność nominalna baterii K5  (V)/(Ah) 

6.5 Ciężar baterii  U kg 

 

 400 500 600 700 800

 599 805 955 1199 1399

 1084 1290 1440 1684 1884

 612 623 632 646 657

 809 944 983 1106 1166

 1803 1679 1649 1540 1491

 441 471 489 513 529

 171 152 143 133 128

 1450 1656 1806 2050 2250

 650 650 650 650 650

 800 1006 1156 1400 1600

 2173 2288 2409 2683 2972

 2173 2219 2276 2451 2698

 1251 1457 1607 1851 2051

   24 / 375 - 315

   288

 

 400 500 600 700 800

 599 805 955 1199 1399

 1012 1218 1368 1612 1812

 525 536 545 559 570

 776 910 945 1066 1123

 1749 1626 1600 1493 1447

 382 409 425 447 461

 143 127 120 112 109

 1378 1584 1734 1978 2178

 578 578 578 578 578

 800 1006 1156 1400 1600

 2101 2216 2337 2611 2900

 2101 2147 2204 2379 2626

 1179 1385 1535 1779 1979

   24 / 250 - 210

   212

 

 400 500 600 700 800

 599 805 955 1199 1399

 950 1156 1306 1550 1750

 449 460 469 483 494

 748 881 912 1032 1086

 1701 1579 1557 1451 1408

 328 352 367 387 400

 121 108 102 96 94

 1378 1584 1734 1978 2178

 516 516 516 516 516

 800 1006 1156 1400 1600

 2039 2154 2275 2549 2838

 2039 2085 2142 2317 2564

 1117 1323 1473 1717 1917

   24 / 250

   144

Przedział akumulatora 375 / 315 Ah (b5 = 520mm - 560mm - 670mm)

Przedział akumulatora 250 / 210 Ah (b5 = 520mm - 560mm - 670mm)        

Przedział akumulatora 150 Ah (b5 = 520mm - 560mm - 670mm)

1 - Jazda wózkiem

2 - Hamowanie

maks.

min.
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NIEZAWODNOŚĆ

n  Projektując ramę wózka w sposób usprawniający 
wsuwanie i podtrzymywanie palety, firma Hyster 
zwiększyła stabilność wózka pod obciążeniem. Firma 
Hyster zintegrowała mocowanie jednostki napędowej, 
zaczepu oraz siłownika hydraulicznego, zwiększając tym 
samym ich trwałość i wydłużając niezawodność na cały 
cykl życia wózka.

n  W modelach P1.6-2.2 zastosowano połączenie 
przystosowanej do dużych obciążeń, stalowej ramy 
napędu oraz wysoko zaawansowanego technologicznie 
odlewu jednostki napędowej, co czyni je jedną z 
najcięższych ram jednostek napędowych w tej branży.

n  Optymalne rozmieszczenie tych elementów jako 
szkieletu wózka stanowi najbardziej wytrzymałą 
podstawę napędu w tej kategorii.  
Wysokowytrzymały odlew zastępuje prefabrykowane 
podzespoły, zwiększając tym samym wytrzymałość i 
trwałość wózka oraz skupiając wszystkie siły wywierane 
na pojazd na tym inteligentnym i zaawansowanym 
technologicznie elemencie.

n  Osłona modeli P1.6-2.2 wykonana jest z wysoko 
zaawansowanego technologicznie, termoplastycznego 
elastomeru o dużej trwałości. Jest ona elastyczna  
i odporna na odpryskiwanie oraz zapewnia pełną 
ochronę podzespołów wózka.

n  Prostownik ładujący zamknięty jest w ramie napędu i 
osłonięty przed mogącymi go uszkodzić elementami.

n  Podczas kierowania wózkiem silnik pozostaje w stałym 
położeniu, chroniąc przewody zasilające przez zużyciem 
i odkształceniem.

n  Zamknięty i pionowy montaż silnika jezdnego prądu 
przemiennego zapewnia łatwy dostęp do niego przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu go przed odpadami czy 
rozpryskiwanymi materiałami.

WYDAJNOŚĆ 

n  System inteligentnego podnoszenia Hyster Intelligent 
Lift™ umożliwia operatorowi rozpoczęcie transportu 
palety zanim jednostka osiągnie pełną wysokość.  
Modele P1.6-2.2 wyposażone w tę opcję automatycznie 
rozpoczną podnoszenie palety do maksymalnej 
wysokości wideł bez konieczności ciągłego wciskania 
przycisku podnoszenia. Dzięki równoczesnemu 
wykonaniu manewru podnoszenia i jazdy, system 
Hyster Intelligent Lift™ pozwala zmniejszyć czas 
wykonania cyklu nawet o 17%, zwiększając tym  
samym wydajność produkcyjną.

n  Zwalniająca funkcja żółwia może zostać załączona w 
każdym położeniu obszaru jazdy. Kiedy uchwyt znajduje 
się w położeniu obszaru jazdy, wybranie zwalniającej 
funkcji żółwia powoduje przełączenie wózków  
P1.6-2.2 w tryb żółwia, co przekłada się na zmniejszenie 
prędkości posuwu wózka i umożliwia operatorowi 
pewniejsze wykonanie czynności w ciasnych 
przestrzeniach. Kiedy głowica dyszla znajduje się w 
górnym obszarze hamowania, w  celu manewrowania 
wózkiem operator może wcisnąć i przytrzymać przycisk 
żółwia, zmniejszając w ten sposób profil wózka oraz 
zwiększając jego właściwości manewrowe we wnętrzu 
ciężarówki.  

n  Modele P1.6-2.2 charakteryzują się krótszymi 
końcówkami wideł oraz niskoprofilowym zderzakiem, co 
przekłada się na niski promień skrętu i ułatwia układanie 
ładunków po kątem prostym oraz równomierne 
rozmieszczenie palet w korytarzu, a także zapewnia 
większą manewrowość wózka we wnętrzu samochodu 
ciężarowego. 

n  Końcówki wideł mają stożkowy kształt oraz poszerzone 
końce, dzięki czemu umożliwiają prawidłowe układanie 
palet oraz ułatwiają jej zakładunek na widły. Konstrukcja 
taka nadaje się idealnie do zastosowań, w których 
konieczne jest częste nawracanie wózka, gdyż 
umożliwia klientom odłożenie o 10% więcej palet przez 
każdy wózek, zmniejszając tym samym jednostkowy 
koszt transportu palety.

n  Wózki P1.6-2.2 wyposażone są w opcjonalny system 
inteligentnego zwalniania Hyster Intelligent Slow 
Down™, zapewniający stabilność każdego ładunku. 
Ta wyjątkowa funkcja rozpoznaje skręty wózka i 
w inteligentny sposób zmniejsza jego prędkość, 
wspomagając operatora w pokonywaniu zakrętu. 
Dzięki temu operator może pewnie poruszać się po 
magazynie, a wózki P1.6-2.2 mogą poszczycić się 
najlepszą w tej kategorii stabilnością.

n  Wzmocniona rama o zwiększonej sztywności na 
skręcanie oraz wysokowytrzymały drążek skrętny i 
zaczep, wspólnie wpływają na zmniejszenie ruchów 
skrętnych, czyniąc z wózków P1.6-2.2 jedne z najbardziej 
stabilnych wózków paletowych w tej branży.

CECHY  PRODUKTU FUNKCJE PRODUKTU
ERGONOMIA

n  Montowana w położeniu pośrednim skrócona głowica 
dyszla, montowany pionowo zespół silnika jezdnego 
oraz nasze ergonomicznie rozmieszczone elementy 
sterujące sprawiają, że wózki paletowe P1.6-2.2 są 
bardziej wygodne w obsłudze.

n  Nasze modele P1.6-2.2 charakteryzują się najszerszym 
obszarem jazdy w tej branży, umożliwiając komfortową 
obsługę wózka szerokiej grupie operatorów.

n  Zwalniająca funkcja żółwia umożliwia obsługę wózka 
przy maksymalnie podniesionym do góry uchwycie, 
jak również w położeniu do jazdy w celu wykonania 
manewrów w ciasnych przestrzeniach.

n  Wózki P1.6-2.2 umożliwiają operatorowi stałą 
obserwację wideł, ustawienie ich oraz wsunięcie i 
wysunięcie spod pustej lub pełnej palety. Doskonała 
widoczność oszczędza czas i zwiększa wydajność 
produkcyjną w ciągu całej zmiany pracowniczej.

n   Dyszel charakteryzuje się bezwysiłkowym 
opuszczaniem. Operator musi użyć niewielkiej siły, aby 
przesunąć uchwyt do obszaru jazdy i z łatwością go  
w nim utrzymać.

n  Zamontowana w pośrednim położeniu głowica dyszla 
została zaprojektowana w taki sposób, aby idealnie 
zbalansować wysiłek związany z kierowaniem, 
widoczność oraz właściwości manewrowe wózka.

n  Szerokie, obrotowe łożysko oraz standardowe gumowe 
opony zmniejszają siłę wymaganą do skrętu koła 
kierującego. 

KOSZTY EKSPLOATACJI

n  Wysokowytrzymały drążek skrętny zapewnia bardziej 
równomierne obciążenie sworzni oraz drążków 
zaczepowych, zmniejszając ich zużycie oraz tarcia, 
zwiększając trwałość i niezawodność oraz wydłużając 
cykl życia.

n  Drążek zaczepowy składa się z jednolitego 
prostokątnego pręta ze spawanymi końcówkami, 
zapewniającego maksymalną siłę oraz niską 
częstotliwość wykonania konserwacji.

n  Zastosowane tuleje są najcieńszymi dostępnymi 
tulejami z brązu i zapewniają największą powierzchnię 
styku, co przekłada się na lepsze rozprowadzanie 
siły oraz wydłużoną trwałość użytkową. Sprawdzona 
konstrukcja z X-kształtnym żłobieniem zapewnia 
równomierne rozmieszczenie smaru na całej tulei, 
minimalizując jej zużycie.

n  Stalowa rama napędu zwiększa stabilność i trwałość 
wózka, zmniejszając koszty serwisowania i uszkodzenia 
ładunków.

n  Dla zastosowań, w których wymagana jest jeszcze 
większa stabilność, kółka samonastawne zostały 
wzmocnione poprzez wysokowytrzymały odlew. 
Sprężyny śrubowe zostały zastąpione przez elementy 
wieloblokowe, które są bardziej trwałe i wytrzymałe na 
korozję, dzięki czemu zmniejszeniu uległy koszty oraz 
częstotliwość serwisowania.

n  Szerokie, bezobsługowe i obrotowe łożyska układu 
kierowniczego lepiej rozprowadzają i  radzą sobie z 
siłami wywieranymi przez napęd i układ kierowniczy niż 
małe łożyska stożkowe, zmniejszając przez to koszty 
eksploatacyjne.

n  Silnik jezdny prądu przemiennego nie wymaga 
konserwacji i wyposażony jest w zewnętrzny czujnik 
prędkości, a ponadto charakteryzuje się łatwym 
dostępem. Wszystko to sprawia, iż koszty związane  
z konserwacją są znacznie niższe.

SERWISOWANIE

n  Łatwo zdejmowalna pokrywa zapewnia wygodny 
dostęp do głównych podzespołów. Smarowniczki 
we wszystkich większych punktach łączenia są 
bardzo łatwo dostępne i zapewniają łatwe wykonanie 
konserwacji oraz niewielką częstotliwość serwisowania. 
Zastosowanie kołków skrzydełkowych w całym 
systemie zaczepowym zapewnia łatwe serwisowanie 
trzpieni oraz tulei.

n  Dzięki opcjonalnemu, pokładowemu prostownikowi 
ładującemu wózki paletowe P1.6-2.2 wyposażone są 
w wyjątkowy port ładujący, usytuowany wygodnie w 
przedniej części wózka, dzięki czemu dostęp do niego 
jest bardzo łatwy.

n  Wózki P1.6-2.2 wyposażone są w zintegrowany 
tranzystorowy sterownik trakcji prądu przemiennego.

n  Technologia prądu przemiennego oznacza brak 
konieczności serwisowania szczotek oraz niezużywanie 
się elementów.

 –   Brak konserwacji okresowej.

 –   Wyeliminowanie planowych przestojów oraz 
kosztów związanych z usługami osób trzecich i 
serwisowaniem.

 –   Wyeliminowanie konieczności serwisowania 
powodowanej przez zużywanie się szczotek i kurz.
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SILNI PARTNERZY. SOLIDNE WÓZKI.TM

DO WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ, WSZĘDZIE.

Hyster dostarcza pełną gamę wózków magazynowych, 
wózki czołowe spalinowe i elektryczne, wózki do obsługi 
kontenerów oraz wózki wysokiego składowania. Hyster to coś 
więcej niż tylko dostawca wózków widłowych. 

Naszym celem jest zapewnienie pełnej współpracy, która 
będzie odpowiedzią na całe spektrum spraw związanych z 
transportem materiałów. Bez względu na to, czy potrzebują 
Państwo profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania 
flotą, w pełni wykwalifikowanego wsparcia serwisowego 
czy dostaw niezawodnych części, warto postawić na markę 
Hyster. 

Nasza sieć wykwalifikowanych dealerów zapewnia 
profesjonalne i szybkie wsparcie w poszczególnych 
regionach. Nasi dealerzy oferują korzystne pakiety finansowe, 
a także wprowadzają dobrze zarządzane programy serwisowe 
w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań. Powierzenie nam 
dostawy wyposażenia do obsługi Państwa magazynów to 
gwarancja sukcesu Państwa firmy – teraz i w przyszłości. 

HYSTER-YALE UK LIMITED prowadząca działalność pod nazwą handlową Hyster Europe. Adres siedziby: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, 

Wielka Brytania. Zarejestrowana w Anglii i Walii. Numer rejestracyjny firmy: 02636775. 
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