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Ciężkie wózki Hyster zostały zaprojektowane, 
by przenosić najcięższe ładunki w 
najtrudniejszych warunkach roboczych.

Wydajne wózki widłowe i dedykowane wózki do przenoszenia 
kontenerów to najpopularniejsze na rynku rozwiązania 
w zakresie transportu materiałów w różnych branżach. 
Dostępne są urządzenia o udźwigu od 8 to 48 ton.

Wyjątkowe możliwości wózków to wynik ponad 50 lat 
doświadczeń firmy Hyster na rynku w zakresie dostarczania 
rozwiązań zorientowanych na konkretne zastosowania 
klientom na całym świecie.

Ciężkie wózki Hyster dostarczane są w ramach globalnej 
sieci doświadczonych dystrybutorów, zapewniających lokalną 
obsługę i wsparcie.

CIĘŻKIE WÓZKI HYSTER

SPIS TREŚCI
2 Ciężkie wózki Hyster

4  Przegląd produktów – przemysłowe wózki podnośnikowe 

8   Przegląd produktów – wózki do transportu kontenerów i wózki Reachstacker

12  Dlaczego Hyster?



4 5

Spełnienie wymogów związanych z przenoszeniem ciężkich ładunków w trudnych warunkach

PRZEGLĄD PRODUKTÓW –  
PRZEMYSŁOWE WÓZKI PODNOŚNIKOWE

Linia wysokowydajnych wózków Hyster o udźwigu od  
8 to 48 ton przeznaczona jest do zastosowania w 
najtrudniejszych warunkach.

Szeroka gama parametrów, mocy silnika, rozstawów osi, 
masztów, osprzętu i funkcji opcjonalnych umożliwia klientom 
skompletowanie optymalnego rozwiązania do wymagających 
zastosowań przemysłowych. 

Wózki można dostosować do potrzeb dowolnych, 
wymagających i intensywnych zastosowań.

Dostępne pakiety funkcji to unikalne połączenie wysokiej 
wydajności, szybkiego transportu, solidnych i sprawdzonych 
części, niskiego kosztu eksploatacji, oszczędności paliwa 
i wyjątkowego komfortu pracy operatora, które razem 
gwarantują doskonały zwrot z inwestycji.

18-20T:  H18-20XM(S)-9 
n  Wytrzymała konstrukcja masztu i ramy spełniająca 

wymogi dotyczące niezawodności w najtrudniejszych 
warunkach 

n		Modele o krótkim rozstawie osi od 3,5 m to najbardziej 
kompaktowe rozwiązanie dostępne na rynku do pracy  
w ograniczonej przestrzeni roboczej

n		Mocny, nowoczesny i przyjazny dla środowiska silnik 
diesla z układem płynnej, automatycznej zmiany biegów  
i systemami zabezpieczającymi silnik i przekładnię, a także 
hamulce zanurzone w oleju 

n		Kabina Vista gwarantuje doskonały komfort pracy 
operatora, przechył na boki ułatwia czynności serwisowe

n		Kluczowe zastosowania: Przenoszenie blachy 
w kręgach/płytach, przenoszenie elementów 
aluminiowych, betonowych

8-16T: H8-16XM-6
n  Doskonała widoczność ze wszystkich stron dzięki 

nowoczesnej budowie kabiny i łukowej konstrukcji 
przeciwwagi

n		Mocny, przyjazny dla środowiska przemysłowy  
silnik diesla

n		Systemy zabezpieczające silnik i przekładnię i hamulce 
zanurzone w wodzie w standardzie

n		Kabina Vista gwarantuje wiodący w branży komfort pracy 
operatora, przechył na boki ułatwia czynności serwisowe

n		Kluczowe zastosowania: Transport i logistyka, 
przeładunek w portach, przenoszenie materiałów 
budowlanych, betonu, drewna i produktów leśnych

16-18T: H16-18XM-7.5-9-12 
n		Wytrzymała konstrukcja dzięki mocnej ramie, masztom  

i karetkom wideł

n		 Innowacyjne ustawienia mocy: Tryb wysokowydajny 
(HiP) lub ekonomiczny (eco-eLo) bez spadku wydajności 
produkcyjnej

n		Układ hydrauliczny na żądanie dostarcza ciśnienie tylko 
wtedy, gdy jest potrzebne

n	 Kabina “Vista” zapewnia komfortowe środowisko 
pracy

n		Najlepsze w tej klasie prędkości podnoszenia, nawet 
przy maksymalnym obciążeniu

n		Kluczowe zastosowania: Przenoszenie blachy 
w kręgach/płytach, przenoszenie elementów 
aluminiowych, betonowych
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25-32T: H25-32XMS-9 / H25-32XM-12
n  Nowoczesna konstrukcja masztu zapewnia doskonałą 

widoczność, a karetka z możliwością szybkiego demontażu 
gwarantuje elastyczność i błyskawiczną zmianę osprzętu

n		Kabina Vista gwarantuje doskonały komfort pracy 
operatora, przechył na boki ułatwia czynności serwisowe

n		Ultrakompaktowe modele o krótkim rozstawie osi od 
3,655 m nadają się idealnie do zastosowań w ograniczonej 
przestrzeni roboczej

n		Mocny, nowoczesny i przyjazny dla środowiska silnik 
diesla z układem płynnej, automatycznej zmiany biegów i 
systemami zabezpieczającymi silnik i przekładnię, a także 
hamulce zanurzone w oleju

n		Kluczowe zastosowania: Przenoszenie blachy 
w kręgach/płytach, przenoszenie elementów 
aluminiowych, betonowych, drewna i produktów 
leśnych, przeładunek w portach

36-48T: H36-48XM(S)-12 
n  Modele o krótkim rozstawie osi od 5,38 m nadają się 

idealnie do zastosowań w ograniczonej przestrzeni 
roboczej 

n		Kabina Vista gwarantuje doskonały komfort pracy 
operatora, przechył na boki ułatwia czynności serwisowe

n		Mocna konstrukcja masztu i ramy przeznaczona do 
najtrudniejszych warunków

n		Mocny, nowoczesny i przyjazny dla środowiska silnik 
diesla z układem płynnej, automatycznej zmiany biegów i 
systemami zabezpieczającymi silnik i przekładnię, a także 
hamulce zanurzone w oleju

n		Kluczowe zastosowania: Transport stali, prace 
wydobywcze 
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WÓZKI DO TRANSPORTU PUSTYCH 
KONTENERÓW
Firma Hyster oferuje szeroką gamę rozwiązań do 
przenoszenia pustych kontenerów w warunkach 
wysokiej (do 8 w stosie) i niskiej gęstości składowania 
(3/4 w stosie). 

WÓZEK DO TRANSPORTU KONTENERÓW  
DO WYSOKOŚCI 3/4 W STOSIE  
H6XM12EC3 / H7XM-12EC4
n		Przeznaczony do przenoszenia pojedynczych 

kontenerów wyłącznie z warunkach niskiej gęstości

n		Solidna konstrukcja ramy i masztu zapewnia 
doskonałą stabilność i wytrzymałość

n		Systemy zabezpieczające silnik i przekładnię i 
hamulce zanurzone w wodzie w standardzie

n		Kabina Vista zapewnia doskonałą wygodę pracy 
operatora i widoczność ze wszystkich stron

WÓZEK DO TRANSPORTU KONTENERÓW  
DO WYSOKOŚCI 5–8 W STOSIE:  
H18-23XM-12EC
n		Przeznaczony do przenoszenia pojedynczych i podwójnych 

kontenerów do wysokości 8 w stosie (2 na 6, kontenerów o 
wymiarach 8’6”)

n		Montowana z tyłu kabina Vista zapewnia wysoką wygodę i 
maksymalną widoczność kontenera podczas pracy

n		Solidna konstrukcja ramy i masztu zapewnia doskonałą 
stabilność i wytrzymałość podczas ustawiania

n		Wydajny mechanizm napędowy (obejmujący systemy 
zabezpieczające silnik i przekładnię, a także hamulce 
zanurzone w oleju w standardzie), wraz z wiodącymi 
w swojej klasie prędkościami podnoszenia, zapewnia 
optymalne wyniki

PRZEGLĄD PRODUKTÓW –  
WÓZKI DO TRANSPORTU KONTENERÓW I WÓZKI REACHSTACKER 

Dobry wybór do zastosowania w składowaniu
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WÓZKI TYPU REACHSTACKER
Wózki typu ReachStacker są bardziej 
elastyczne, dostępne są zarówno w 
wersji do transportu kontenerów (CH), 
jak i do przeładunku intermodalnego (IH), 
dostępne są różne konfiguracje, które 
umożliwiają dostosowanie wózków do 
układania kontenerów w stosach do 
maksymalnie 6 kontenerów w górę (o 
wymiarach 8’ 6”) i 3 w rzędzie w głąb. 
Urządzenie zostało zaprojektowane z 
myślą o maksymalnym wykorzystaniu 
dostępnej powierzchni na terenie 
terminali kontenerowych. Udało 
się to osiągnąć dzięki wyjątkowej 
manewrowalności, wysokim 
prędkościom przenoszenia ładunków 
oraz nieograniczonym możliwościom 
układania w stosy.

Przeładunek kontenerów 

n		Najlepsze w swojej klasie prędkości podnoszenia, 
zapewniające maksymalną wydajność

n		Chwytnia Hyster Container Spreader do przenoszenia 
kontenerów ISO 20’– 40’

n		Zaprojektowane do układania maksymalnie 6 kontenerów 
8’6” w pierwszym rzędzie

n		Przesuwna kabina Vista zapewnia doskonałą wygodę 
pracy i widoczność ze wszystkich stron

n		Mechanizm napędowy o dużej mocy, z wbudowanym 
system zabezpieczeń

Przeładunek intermodalny

n		Najlepsze w swojej klasie prędkości podnoszenia, 
zapewniające maksymalną wydajność

n		Chwytnia Hyster Container Spreader do przenoszenia 
kontenerów ISO 20’–40’, wymienne nadwozia lub 
naczepy

n		Funkcja hydraulicznej regulacji kąta obrotu chwytni 
(Powered Pile Slope)

n		Przesuwna kabina Vista zapewniająca doskonałą 
widoczność dookoła w różnych warunkach roboczych

DEDYKOWANE WÓZKI DO PRZENOSZENIA PEŁNYCH KONTENERÓW:  
H28-32XM-16CH / H40-52XM-16CH

Wózki do obsługi pierwszego rzędu 
kontenerów do 3, 4 i 5 poziomu 
mogą być używane do przenoszenia 
kontenerów z nadzwyczajnymi 
prędkościami. Zostały one opracowane 
jako rozwiązanie zapewniające wysoką 
wydajność przy jak najniższych 
kosztach w przypadkach, gdy 
składowanie w drugim lub trzecim 
rzędzie nie jest wymagane.

n		Wózki do pierwszego rzędu 
kontenerów przeznaczone do 
przenoszenia kontenerów ISO 20’ 
do 40’ do 3, 4 i 5 poziomu

n		Mocne, nowoczesne mechanizmy 
napędowe obejmujące przyjazny 
dla środowiska silnik diesla, 
czterobiegową przekładnią z 
systemem automatycznej zmiany, 
hamulce zanurzone w oleju i 
system zabezpieczenia silnika

n		Kabina Vista gwarantuje doskonały 
komfort pracy operatora i 
widoczność kontenera podczas 
pracy, a przechył na boki 
ułatwia czynności serwisowe. 
(W modelach opartych na wózku 
36–48 t montowana jest z tyłu) 

n		Specjalna chwytnia 
maksymalizująca możliwości 
przenoszenia ładunków. (Wózki na 
rynek amerykański wyposażone są 
w chwytnię podwieszaną)
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DLACZEGO HYSTER

WIODĄCY ŚWIATOWY 
DOSTAWCA Z KOMPLEKSOWĄ 
OFERTĄ
Od lat dwudziestych XX wieku firma 
Hyster jest jednym z najlepiej znanych 
w branży producentów solidnych 
urządzeń podnoszących.

Jako światowy lider w produkcji 
urządzeń do przeładunku, firma Hyster 
oferuje kompleksową gamę urządzeń 
do składowania, przemysłowych 
wózków podnośnikowych, wózków do 
przenoszenia kontenerów i wózków 
typu ReachStacker, a także wysokiej 
jakości części spełniające wymagania 
klientów.

Nasza globalna sieć dystrybutorów 
zapewnia konsultacje z ekspertami i 
szybko reagujący lokalny serwis. Dzięki 
temu możemy oferować kompletny 
pakiet produktów i rozwiązań 
pozwalających podnieść wydajność 
pracy, obniżyć koszty i usprawnić 
przepływ materiałów.

Firma Hyster korzysta z doświadczenia 
i zasobów globalnego producenta. 
Zakłady w 11 miejscach na świecie 
wytwarzają wysokiej jakości części i 
montują gotowe wózki przeznaczone na 
różne rynki na świecie.

ZALETY GLOBALNEJ 
ORGANIZACJI
Firma Hyster łączy w sobie mocne 
strony dużej, międzynarodowej 
organizacji z globalnym podejściem do 
projektowania i wytwarzania produktów 
oraz łańcucha dostaw. 

To z kolei pozwala na wykorzystanie 
efektu skali i uzyskanie stałej jakości. 
Jednocześnie firma zachowuje 
elastyczność i zdolność do 
dostosowania produktów i rozwiązań 
do zapotrzebowania na różnych 
rynkach.

DOPASOWANE ROZWIĄZANIA
W większości przypadków sprzedaży 
ciężkich wózków Hyster wymagane 
są specjalistyczne rozwiązania dla 
określonych zastosowań, którym 
może sprostać doświadczony zespół 
konstruktorów firmy Hyster.

Rozwiązania takie mogą obejmować 
specjalistyczny osprzęt, zmianę lakieru 
lub nawet dłuższe podwozie. Firma 
Hyster koncentruje się na zrozumieniu 
wymagań danego zastosowania i 
odpowiednim wyborze specyfikacji od 
samego początku.

SILNA GLOBALNA SIEĆ
Produkty oferowane przez firmę 
Hyster dostępne są w szerokiej sieci 
wyłącznych dealerów, prowadzących 
sprzedaż i serwis na całym świecie.

Dystrybutorzy zostali 
wyselekcjonowani przez firmę 
Hyster w oparciu o zdolność do 
obsługi klientów i wyróżniającą etykę 
prowadzenia działalności. 

Dealerzy Hyster zatrudniają 
profesjonalnych konsultantów ds. 
sprzedaży oraz wykwalifikowany 
personel techniczny, który został 
odpowiednio przeszkolony, posiada 
dostęp do dokumentacji technicznej 
oraz wsparcia i części Hyster. 

PRODUKCJA ŚWIATOWEJ 
KLASY
Ciężkie wózki Hyster są projektowane 
i produkowane w światowym centrum 
ciężkich wózków w Nijmegen  
w Holandii.

CZĘŚCI
Dla większości firm zakup ciężkiego 
wózka to inwestycja na wiele lat, 
dlatego firma Hyster kieruje się 
długofalową strategią wspierania 
produktów przez cały okres 
eksploatacji. Hyster produkuje 
najbardziej wytrzymałe wózki 
do wymagających zastosowań 
dostępne na rynku. Ma to niezwykłe 
znaczenie, ponieważ dla ciężkich 
wózków niełatwo znaleźć zamiennik 
w razie awarii, dlatego istotne jest, 
by kluczowe części były dostępne u 
lokalnych dystrybutorów, mających 
pełne wsparcie centrum dystrybucji 
w przypadku zapotrzebowania na 
inne części. W razie awarii czas 
reakcji serwisu wynosi maksymalnie 
2 godziny, a większość części 
dostarczamy następnego dnia.

Więcej informacji o firmie Hyster 
i pełnej ofercie urządzeń do 
transportu materiałów można 
znaleźć na stronie www.hyster.com.
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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. 

HYSTER,  i FORTENS są zarejestrowanymi znakami towarowymi w Unii Europejskiej oraz w niektórych innych krajach.    

MONOTROL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, zaś DURAMATCH i  są znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych innych krajach. 

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

Wydrukowano w Holandii. Numer katalogowy: 3990371 Rev04-10/15-TLC

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


