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Opis techniczny w oparciu o VDI 2198
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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) 

  Udźwig, ładunek (na widłach) Q (t)

  Udźwig, ładunek (na ramie) Q (t)

1.6 Środek ciężkości ładunku c (mm) 

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

1.9 Rozstaw kół m y (mm)

 

 P2.0HL

 Akumulator

 Obsługa piesza

 2,0

 0,7

 2,0 

 600

 906 

 1380 

2.1 Waga całkowita l kg 

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

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

CI
ĘŻ

AR

CIĘŻAR

  615

 780  1835

 440  175

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 b 10 (mm)

3.7 Rozstaw kół, z tyłu b 11 (mm)

OP
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IE OPONY/PODW
OZIE

  Poliuretan / Vulkollan®

  230 x 75

  85 x 74

  100 x 40

 1x+2  4

  458

  377

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

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

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

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

5.10 Hamulce robocze 

DA
NE

 O 
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DANE O AC

 6,0  6,0

 0,09  0,10

 0,17  0,15

 8.0  20.0

  Elektromagnetyczne

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 l kg 

6.6 Zużycie energii wg cyklu VDI kWh/h @Nr cykliSI
LN
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8.1 Typ jednostki napędowej
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MECHANIZM NAPĘD-
OW

Y/PODNOŚNIKA

 Sterownik prądu zmiennego

10.7 Poziom ciśnienia akustycznego przy fotelu kierowcy dB (A)DA
NE
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DANE 
DODATKOW

E

 < 70

4.4 Wysokość podnoszenia h 3 (mm)

4.6 Podniesienie wstępne h 5 (mm)

4.9 Wysokość min./maks. dyszla w położeniu do jazdy u h 14 (mm)

4.15 Wysokość, w stanie obniżonym h 13 (mm)

4.19 Długość całkowita l 1 (mm)

4.20 Długość do czoła wideł l 2 (mm)

4.21 Szerokość całkowita b 1 /b 2 (mm)

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

4.25 Rozstaw ramion wideł b 5 (mm)

4.32 Prześwit pod ramą, środek rozstawu m 2 (mm)

4.33 Wymiar ładunku b12 × l6 na krzyż b12 × l6 (mm)

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

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

4.35 Promień skrętu m W a (mm)

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1 

3.2

3.3

3.4

3.5 

3.6

3.7

5.1

5.2

5.3

5.8

5.10

6.1

6.2

6.3 

6.4 

6.5

6.6

8.1

10.7
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4.4

4.6

4.9

4.1

4.1

4.2

4.21

4.22

4.25

4.32

4.33

4.34.1

4.34.2

4.35

  560

  130

 735  1200

  92

  1843

  651

  700

 70 190 1190

  570

  20

  800 x 1200

  2368

  2256

  1560

  1,2

  1,4

  no

 24V  200Ah q

  185

  0,44
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max.

b11

Wa

Q = 700 kg 

Q = 2000 kg 

WYMIARY WÓZKA

UWAGA:
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.

m Z podniesieniem wstępnym - 85mm

u Ramię dyszla w położeniu  
pionowym (prędkość pełzania)

v h3: Wysokość podnoszenia

l	 +/- 5%

q  Dostępny bateria 24V / 200Ah, 160kg

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.

Produkty Hyster mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach mogą 
posiadać wyposażenie dodatkowe. 
Wartości mogą się różnić w przypadku innych konfiguracji.

Oznaczenia:

Niniejszy wózek odpowiada obowiązującym  
wymogom UE.

FUNKCJE PRODUKTU
NIEZAWODNOŚĆ
n Konstrukcja podwozia ma całkowicie zamknięty przedział 

akumulatora i stalową pokrywę skrzynki akumulatora z 
niezwykle wytrzymałą spawaną konstrukcją wideł.

n Komunikacja CANbus skraca czas wyłączenia z eksploatacji.
n Budowa P2.0HL opiera się na produktach, należących do 

większej rodziny wózków paletowych Hyster, których działanie 
zostało sprawdzone w różnych warunkach w wielu miejscach 
na świecie.

WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNA
n Potężny silnik prądu przemiennego zapewnia doskonałą 

wydajność i podnosi liczbę cykli przewozu zwiększonych 
ładunków na godzinę.

n Duży udźwig do 2000 kg na ramionach i 700 kg na widłach.
n Wysokość udźwigu to maksymalnie 780 mm (na co składa się 

podniesienie wstępne i dodatkowe podniesienie wideł).
n Dodatkowe podniesienie wideł zapewnia precyzyjne  

ułożenie ładunku.
n Wąskie i krótkie podwozie umożliwia manewrowanie pojazdem 

na ograniczonej przestrzeni.
n Przy pracy z głowicą dyszla w pozycji pionowej, przycisk 

trybu prędkości pełzania zapewnia dodatkowo zwiększoną 
sterowność.

SERWISOWANIE
n Okresy serwisowe odbywają się co12 miesięcy lub  

1000 godzin. 
n Silnik prądu zmiennego praktycznie nie wymaga konserwacji.
n Wózek charakteryzuje prosty dostęp do kluczowych 

elementów.

ERGONOMIA
n Zaprojektowany szczególnie w celu zmniejszenia obciążenia 

pleców operatora w czasie kompletacji zamówień lub układania 
towaru na półkach.

n Długie, zamontowane nisko ramię dyszla zapewnia prostotę 
obsługi, przy małym wysiłku.

n Ergonomiczna głowica dyszla jest wyposażona w łatwo 
dostępne uchwyty oraz umieszczone tuż pod ręką przyciski 
sterujące jazdą w każdym kierunku, przyśpieszeniem i 
podnoszeniem.

n Wyposażenie zawiera prosty w odczycie, wielofunkcyjny 
wyświetlacz MDI, licznik godzin, wskaźnik stanu akumulatora  
i przycisk awaryjnego rozłączenia.

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
n Zaprojektowana przede wszystkim z myślą o komforcie 

pracy operatora, konstrukcja wózka skutkuje zadowoleniem 
pracowników i wydajnością ich pracy, co przekłada się na 
rosnące zyski.

n Wózek stanowi niedrogie, wydajne rozwiązanie 
wykorzystywane do kompletacji zamówień lub uzupełniania 
towarów na niskim poziomie.

n Wózek zaprojektowano do wykonywania operacji na małą 
skalę, np. w sklepach z narzędziami do samodzielnych prac 
remontowych lub supermarketach.

n Opcjonalna, wbudowana ładowarka umożliwia proste 
ładowanie w każdym gniazdku sieciowym, co sprawia, że 
wózki są zawsze gotowe do pracy.

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

(patrz wiersze 4.34.1 & 4.34.2)

a  =  200 mm
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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.
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