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RS1.2-RS1.5 

WÓZKI PODNOŚNIKOWE  
Z MIEJSCEM DLA OPERATORA

SOLIDNY PARTNER.
TRWAŁE WÓZKI.TM
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Ast  =  Wa + R + a (patrz pkt. 4.34.1 i 4.34.2)

a  =   200 mm

R =   (l6- x)2 +  b12   2

2

WYMIARY WÓZKA

Dane specyfikacji w oparciu o VDI 2198.

RS1.2, RS1.5

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   n  l 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 ø (mm x mm)

3.3 Wymiary opon, z tyłu ø (mm x mm)

3.4 Koła dodatkowe (rozmiar) ø (mm x mm)

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 (V)/(Ah) 

6.5 Ciężar baterii kg 

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

8.1 Typ jednostki napędowej

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

4.2 Wysokość ze złożonym masztem h1 (mm)(1) 

4.3 Wolny skok h2 (mm) 

4.4 Wysokość podnoszenia h3 (mm) 

4.5 Wysokość z rozłożonym masztem h4 (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) 

4.24 Szerokość karetki wideł b3 (mm) 

4.25 Rozstaw ramion wideł b5 (mm) 

4.31 Prześwit pod masztem, z ładunkiem m1 (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) 

  RS1.2   RS1.5

  Elektryczny (akumulator)   Elektryczny (akumulator) 

  W pozycji siedzącej   W pozycji siedzącej 

  1,25   1,5

  600   600

  712   712

  1485   1485

  1570   1570

 1070  1750 1100  1970

 960  610 960  610

  Poliuretan   Poliuretan

  254 x 127   254 x 127

  85 x 70   85 x 70

  180 x 75   180 x 75

 1x + 1  4 1x + 1  4

  635   635

  380   380

 8.07  9.93 8.07  9.93

 8.53  9.83 8.53  9.83

 0,18  0,22 0,15  0,22

 0,3  0,25 0,3  0,25

  -   -

 8  10 8  10

 Elektromagnetyczny / Hydrauliczny Elektromagnetyczny / Hydrauliczny

  2,6   2,6

  3   3

   43531 A    43531 A

 24  500 24  500

  378   378

 Na zamówienie  Na zamówienie Na zamówienie  Na zamówienie

  Mosfet   Mosfet

  < 70   < 70

  1817   2217

  1260   1660

  4028   5098

  4585   5655

  85   85

  2135   2135

  975   975

  960   960

 65 180 1160 65 180 1160

  675   675

  570   570

  30   30

  20   20

  2575   2575

  2540   2540

  1710   1710
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CECHY PRODUKTU
NIEZAWODNOŚĆ
n  W pełni obudowane podwozie zapewnia ochronę 

zespołu przeniesienia napędu i akumulatora.

n  4-punktowy układ koła zapewnia optymalną stabilność i 
właściwości jezdne podczas obsługi wózka.

n  Pochylone łożyska toczne pochłaniają siłę uderzenia w 
kontakcie wózka z przeszkodą.

n  Opcjonalna funkcja podnoszenia wstępnego umożliwia 
podniesienie ramion podporowych dla zwiększenia 
prześwitu podczas pracy na rampach, dokach 
załadunkowych czy nierównym podłożu. 

n  Wysokowydajny silnik napędzający pompę umożliwia 
wykorzystanie wózka do obsługi ciężkich ładunków.

WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNA
n  Sterownik Combi MOSFET o wysokiej częstotliwości 

zapewnia doskonałą kontrolę pracy układu jezdnego 
oraz hydraulicznych elementów sterujących oraz 
umożliwia progresywną regulację prędkości i optymalną 
oszczędność energii.

n  Automatyczna redukcja prędkości pozwala na lepsze 
sterowanie kierunkiem jazdy i manewrowanie  
z ładunkami.

n  Wszystkie maszty skonstruowane są w taki sposób, 
aby zapewnić doskonałą widoczność podczas jazdy 
z wysuniętymi do przodu widłami oraz wykonywania 
czynności załadunku/rozładunku.

n  2- i 3-stopniowe maszty o pełnej zdolności podnoszenia 
umożliwiają doskonałe wykorzystanie dostępnej 
przestrzeni podczas pracy przy wyższych regałach.

n  Funkcje podnoszenia i opuszczania masztu 
kontrolowane są za pośrednictwem sterownika 
Combi. Umożliwia to regulację prędkości podnoszenia 
i opuszczania stosownie do wymogów danego 
zastosowania.

n  Konfigurację parametrów w celu dostosowania osiągów 
pojazdu do wymagań operatora i zastosowania wózka 
można wykonać za pomocą wyświetlacza na desce 
rozdzielczej.

n  Kompaktowa konstrukcja podwozia zwiększa 
właściwości manewrowe oraz wydajność produkcyjną 
wózka.

n  Technologia silników SEM zapewnia doskonałą kontrolę 
prędkości z ładunkiem lub bez, dobre przyśpieszenie i 
wysoki moment obrotowy.

ERGONOMIA
n  Elektryczny układ sterowania typu „fly-by-wire” 

zapewnia szybkie i płynne prowadzenie.

n  Regulację kierownicy można ustawić pod względem 
oporu i liczby obrotów pomiędzy położeniami skrajnymi, 
w celu jej dostosowania do doświadczenia operatora i 
wymogów zastosowania.

n  Regulowana kierownica oraz fotel kierowcy 
maksymalnie zwiększają komfort operatora na długich 
trasach przejazdu.

n  Pedał przyśpieszenia i hamulca wykonane są w 
stylistyce samochodów osobowych, zapewniając tym 
samym przyjazną użytkownikowi obsługę.

n  Funkcja zabezpieczenia przed stoczeniem w standardzie 
zapobiega osiąganiu niekontrolowanych prędkości jazdy 
i staczaniu się wózka do tyłu na podjazdach.

n  Podwójne koła podporowe zapewniają płynną jazdę 
wózka na różnych powierzchniach.

n  Regulowane ustawienia parametrów pozwalają 
na konfigurację pojazdu stosownie do danego 
zastosowania lub potrzeb kierowcy.

n  Panoramiczny maszt wyposażony w wytrzymałą osłonę 
z siatki drucianej zapewnia doskonałą widoczność.

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
n  Moc przenoszona jest przez pracującą w kąpieli olejowej 

przekładnię zębatą, co zmniejsza zużycie części.

n  Łożyska toczne są wstępnie nasmarowane i 
uszczelnione w celu zmniejszenia wymagań 
konserwacyjnych.

n  Stały silnik zamontowany bezpośrednio na zespole 
przekładni redukcyjnej eliminuje ryzyko zginania 
przewodów zasilających.

n  Sterownik elektroniczny w technologii MOSFET 
zapewnia niezawodną i niedrogą obsługę.

n  Układ hamowania regeneracyjnego powoduje 
rozproszenie ciepła silnika, zwiększa skuteczność 
hamowania oraz jeszcze bardziej zmniejsza koszty 
utrzymania.

n  Progresywna regulacja prędkości przyczynia się do 
wydajnego zużywania energii.

n  Wydłużone okresy serwisowe (12 miesięcy lub  
1000 godzin).

SERWISOWANIE
n  Uproszczony system oprzewodowania technologii 

CANbus eliminuje liczbę węzłów przewodów i ułatwia 
dostęp w celu wykonania konserwacji.

n  Pokładowy wyświetlacz diagnostyczny zapewnia 
wczesne ostrzeganie o konieczności przeprowadzenia 
przeglądu.

n  W standardzie zapewniony jest licznik godzin, wskaźnik 
stanu akumulatora oraz urządzenie przerywające 
podnoszenie.

n  Koło napędowe zamontowane jest w sposób typowy 
dla samochodów osobowych na piaście koła, co 
umożliwia jego łatwą wymianę.

WAŻNE:

Specyfikacje są uzależnione od stanu pojazdu 
oraz jego wyposażenia, jak również od charakteru 
i warunków panujących w obszarze roboczym. 
Jeżeli te specyfikacje są krytyczne, należy omówić 
proponowane zastosowanie z dealerem.

n Wartości mogą się różnić o +/- 5%. 

l  Dostępny akumulator 420Ah; z akumulatorem 
420Ah ciężar roboczy – 6kg. 

TABELA MASZTÓW:

v	Przy wysokości swobodnego podnoszenia 100 mm.

«	Z kratą ochronną ładunku karetki h4 + 528 mm.

Þ Lub ze stabilizatorami lub zmniejszonym udźwigiem.

æ		Wszystkie wartości dot. ciężaru obejmują: 
konstrukcję masztu (złącze spawane, siłowniki, 
łańcuch, koło pasowe) + olej. 

NIE OBEJMUJĄ masy: wideł, akcesoriów. 

 

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. 

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

 Oznaczenia:
Niniejszy wózek odpowiada obowiązującym 
wymogom UE.

INFORMACJE NA TEMAT MASZTU

RS1.2-1.5 – DANE MASZTU – 2-STOPNIOWY LFL – 3-STOPNIOWY FFL – PROFIL “J” HI VI

Wskazane wartości dotyczą standardowego wyposażenia. W przypadku wykorzystania niestandardowych urządzeń mogą one ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji, 
należy skontaktować się z dealerem firmy Hyster.

Wysokość 
podnoszenia  

h3 (mm)

Wysokość swobodnego 
podnoszenia, 

h2 (mm)

Wysokość masztu, 
w pozycji opuszczonej  

h1 (mm) v

Wysokość masztu 
po wysunięciu  

h4 (mm) «

Ciężar 
(kg) æ

 2768 100 1867 3325 406

 2968 100 1967 3525 418

 3168 100 2067 3725 428

 3368 100 2167 3925 442

 3768 100 2367 4325 466

 4168 100 2567 4725 490

 4028 1260 1817 4585 510

 4328 1360 1917 4885 530

 4628 1460 2017 5185 550

 4798 1560 2117 Þ 5355 562

 5098 1660 2217 Þ 5655 586

 5398 1760 2317 Þ 5955 606

 5998 1960 2517 Þ 6555 636

 
2-stopniowy  

z ograniczeniem 
swobodnego 

 podnoszenia (LFL)

 
3-stopniowy  

o pełnej zdolności  
podnoszenia (FFL)

Widły:

RS1.2-RS1.5: 65 x 180 o długości 1160 mm

Rozstaw wideł:

Wewnętrzny: 210 mm

Zewnętrzny: 570 mm

Inne opcje długości i szerokości wideł.
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SOLIDNI PARTNERZY. TRWAŁE WÓZKI.TM

DO TRUDNYCH ZASTOSOWAŃ, WSZĘDZIE NA ŚWIECIE.

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 niezawodnych 
dostaw 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.

FORTENS HYSTER    są zarejestrowanymi znakami towarowymi w Unii Europejskiej i na wybranych terytoriach.  

MONOTROL  jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a DURAMATCH    jest nazwą handlową w USA i na wybranych terytoriach.  

Hyster zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Wózki na ilustracjach mogą być wyposażone w osprzęt opcjonalny. 

Część koncernu NACCO Materials Handling Limited.

HYSTER EUROPE 
Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG Anglia.
Tel: +44 (0) 1276 538500, Fax: +44 (0) 1276 538559


