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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na analýzu a vyhodnocení trhu s manipulační technikou. Náplní je 

vymezení pojmu manipulační techniky pro průmyslové podniky a porovnání výhod a 

nevýhod jednotlivých typů. Bylo vybráno 15 výrobců manipulační techniky a provedena 

analýza nabízeného sortimentu. Pro porovnání technických parametrů nejběžněji užívaného 

vysokozdvižného vozíku ze dvou hledisek byla využita metoda vícekritériálního porovnávání 

metodou preferenčního pořadí kritérií a metodou vzdálenosti do fiktivní varianty. V závěru 

práce byly získané výsledky přezkoumány a porovnány. 

 

Klíčová slova: manipulační technika; manipulační operace; vozík; vysokozdvižný vozík;  

                           vícekriteriální rozhodování;  

 

 

Abstract 

This thesis is focused on the analysis and evaluation of market with material handling 

equipment. The content is the definition of material handling equipment for industrial 

companies and compare the advantages and disadvantages of each type. It has identified 15 

producers of of material handling equipment and analysed their assortment. For comparison 

of the technical parameters of the most commonly used forklift truck from two aspects was 

used the method of multi-criteria decision analysis by preferential ranking criteria and method 

ofby preference order by distance from the dummy option. In conclusion, the results have 

been reviewed and compared. 
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1. Úvod 

 

Manipulace s materiálem je neoddělitelnou součástí prakticky každého technologického 

procesu. Výrazně ovlivňuje kvalitu, ekonomiku i bezpečnost práce ve strojírenství, 

stavebnictví, těžebním průmyslu, ale i v jiných aktivitách lidské činnosti. [12]   

 

Hlavní náplní této diplomové práce je analýza a vyhodnocení trhu s manipulační technikou. 

Nabídka manipulačních prostředků byla analyzována z internetových zdrojů a katalogových 

listů výrobců a distributorů společností: Atlet, Balkancar, Belet a.s., BT, Cat Lift Trucks, 

Clark, CESAB, Desta s.r.o., Hyster, Jungheinrich, Linde Material Handling, Nissan, Still, 

Toyota Material Handling a Yale.  

 

Cílem této práce je poskytnout komplexní a přehledné informace o nabízené manipulační 

technice vybraných společností. 

 

Práce je členěna na teoretickou část, která se zabývá rolí manipulace v logistice, kapitolou, 

která vysvětluje klasifikaci manipulační techniky z různých pohledů a zároveň popisuje 

technická specifika, jako jsou typ pohonu a typ zvedacího zařízení u vozíků a v neposlední 

řadě se také zabývá otázkou ergonomie pro stanoviště obsluhy vysokozdvižného vozíku. 

Následující kapitola je zaměřena na popis jednotlivých druhů manipulační techniky z hlediska 

jejich určení s uvedením jejich základních výhod a nevýhod. 

 

Praktická část je tvořena kapitolou, která uvádí seznam výrobců manipulační techniky, jejichž 

sortiment byl podroben analýze. Následující kapitola je věnována samotným výrobcům 

manipulační techniky, jejich představením z hlediska historie, současnosti a nabízeného 

sortimentu, včetně uvedení jeho technických specifikací.  

 

Poslední kapitola je věnována vícekriteriálnímu posouzení nejběžněji se vyskytujících 

vysokozdvižných vozíků – čelní vysokozdvižné vozíky s dieselovým motorem s nosností do 

2 500 kg. Byla stanovena základní kritéria pro posouzení, určeny jejich váhy a metodou 

vzdálenosti od fiktivní varianty provedeno preferenční uspořádání jednotlivých vozíků. 
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2. Role manipulace v logistice 

 

Logistika se zabývá hmotnými a informačními toky od dodavatele k odběrateli. Tyto toky 

proudí i uvnitř jednotlivých firem (včetně různých systémů skladování zásob). Mezi hmotné 

toky se řadí materiál, zboží, zásoby, atd. Informační toky bývají v písemné nebo ústní podobě. 

Logistika, jako soubor činností, zajišťuje správné množství správného zboží ve správné 

kvalitě ve správném čase na správném místě se správnými náklady. Cílem logistiky je 

především optimalizace hmotného toku a s tím spojených logistických výkonů na základě 

jednotlivých technických komponentů, logistických služeb a logistických nákladů.  

 

Logistický řetězec zahrnuje jednotlivé hmotné toky, včetně nehmotné stránky – informačních 

toků. Logistický řetězec má hodnototvorný charakter a jeho procesy na sebe navzájem 

navazují. Příkladem logistického řetězce v podniku může být řetězec: marketing – objednávky 

– nákup – výroba – dokončení – dodání. 

 

Hmotná stránka logistického řetězce zabezpečuje pohyb věcí a osob. V řetězci se vyskytují 

pasivní prvky: suroviny, materiál, nedokončené výrobky, zboží, obaly, odpad, informace 

apod. a dále aktivní prvky tj. prostředky, jejichž působením se toky pasivních prvků realizují. 

Jako příklady aktivních prvků můžeme uvést technické prostředky pro manipulaci, přepravu, 

skladování, balení a fixaci a technické prostředky sloužící operacím s informacemi včetně 

lidské složky [11]. 

 

Při řízení logistického řetězce je nutné vzít v úvahu vzájemné vlivy a pravidla mezi objekty 

logistického systému. Pro konkrétní výběr manipulačního prostředku, jako aktivního prvku 

logistického řetězce, je nutné znát druh a objem přepravovaného materiálu, velikosti kapacit a 

velikost individuálních nákladů. Další skutečnosti, které ovlivňují volbu zařízení pro 

manipulaci s materiálem, jsou také nároky na kvalifikaci a kvalifikační úroveň zaměstnanců, 

požadavky na údržbu a požadavky na bezpečnost a hygienu práce. 

 

Základním cílem je nalezení optimální varianty manipulačního prostředku při optimálních 

vynaložených nákladech. Zvolené řešení má vliv např. na potřebu pracovních sil a 

produktivitu práce, využití prostorové kapacity skladových ploch, spotřebu pohonných hmot, 
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resp. elektrické energie, apod. Zlepšování v oblasti manipulace s materiálem pozitivně 

ovlivňují pracovníky více než jakékoliv jiné oblasti pracovního designu a ergonomie [15]. 

 

Při plánování logistického řetězce je nutné sestavit rovněž plány manipulace. Ty navazují na 

plán výroby, odbytu a další plány. Hlavní podklady pro stanovení objemu přepravních výkonů 

a plánů manipulace s materiálem jsou technologické postupy a operativní plány výroby, podle 

nichž se určuje druh a rozsah potřebného manipulačního výkonu. Manipulační výkony u 

přepravních operací se udávají v tunách, tunách za operaci, tunokilometrech, u skladových 

operací v jednotkách skladového obratu. [9] Na základě získaných výsledků se sestavují 

operativní plány přepravy (hrubé roční a krátkodobé), a ty se dále rozklíčují na denní jízdní 

řády a příkazy k jízdě.  
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3. Manipulační prostředky 

3.1. Klasifikace manipulačních prostředků a manipulační operace 

 

Prostředky pro manipulaci s materiálem je možno třídit z různých hledisek. Z hlediska časové 

spojitosti pracovního procesu lze manipulační prostředky rozdělit na [8]: 

 

1. kontinuálně a periodicky pracující prostředky, 

2. cyklicky pracující prostředky. 

 

Klasifikace z hlediska dráhy, po níž se pohybuje manipulovaný materiál, je znázorněno na 

obrázku 1. Dalším hlediskem pro klasifikaci manipulačních prostředků může být silové 

působení na materiál (gravitační, s mechanickým přenosem sil, s dopravou v pomocném 

médiu). Posledním základním tříděním je klasifikace z hlediska vlastností přepravovaného 

materiálu (sypké hmoty, kapaliny a plyny, kusový materiál). 

 

 
Obr. 1 Rozdělení manipulačních prostředků z hlediska dráhy [7] 

 

Manipulační operace je záměrná, nepřetržitě prováděná změna polohy materiálu uskutečněná 

jedním zařízením nebo prostředkem užívaným v manipulaci s materiálem nebo jedním 

pracovníkem [4]. 
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Mezi hlavní úkoly manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství patří tzv. ložné 

operace, tedy nakládka, vykládka, přeprava, naskladňování a vyskladňování a další 

manipulaci se skladovaným materiálem. 

 

Nakládkou se rozumí přemístění materiálu z místa uložení na dopravní zařízení do 

vzdálenosti 3 metrů. Vykládka je přemístění materiálu z dopravního zařízení na místo uložení 

do vzdálenosti 3 metrů. O dopravně-manipulační operace se jedná, pokud je vzdálenost delší 

než 3 metry. Překládka je bezprostřední přeložení materiálu z dopravního zařízení na druhé. 

Manipulační místo je plocha, na které jsou prováděny ložné operace. Rozměry a povrchová 

úprava plochy musí odpovídat technickým parametrům použitého mechanizačního 

prostředku, tedy prostředku manipulace s materiálem, který je určen pro provádění ložných 

operací. 

 

3.2. Typ pohonu manipulačních prostředků 

 

Manipulační prostředky jsou dostupné ve třech variantách pohonu: 

 

 vozíky se spalovacím motorem (benzín, diesel, LPG – zkapalněný ropný plyn, popř. 

CNG – stlačený zemní plyn), 

 vozíky s akumulátorovým pohonem (AC, DC) a 

 bezmotorové vozíky (poháněné pouze lidskou silou). 

 

Typ pohonu by měl být volen v závislosti na podmínkách a prostorech, kde bude prostředek 

provozován. 

 

Spalovací motor nabízejí pouze čelní, popř. boční, vysokozdvižné vozíky (dále jen VZV), 

speciální terénní manipulátory (např. kontejnerové) a tahače pro velmi náročné použití. Čelní 

VZV se  vznětovým pohonem (diesel) nabízejí vyšší nosnosti. Ve srovnání s vozíky 

akumulátorovými mají vozíky se spalovacím motorem při stejné hmotnosti větší jízdní 

rychlost a stoupavost, nejsou tak choulostivé na otřesy při nerovnostech terénu, jejich provoz 

není omezován kapacitou baterií [5]. Jejich použití je vhodné do venkovních prostor a terénu. 

V uzavřených halách nebo skladech nejsou vhodné pro použití kvůli zplodinám. Tento 

problém je řešitelný použitím katalyzátoru anebo přímým odsáváním výfukových exhalátů. 
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Čelní VZV s LPG, resp. CNG, pohonem se mohou používat ve venkovních i uzavřených 

prostorách bez použití katalyzátoru. Nevýhoda spočívá v menším výkonu motoru a tím 

spojenou omezenou nosností (do 7 t). Nádrž je řešena vyměnitelnou bombou nebo 

integrovanou nádrží. Výhoda LPG pohonu spočívá mimo jiné v nižších nákladech na pohonné 

hmoty. 

 

Manipulační technika vybavená akumulátorovým pohonem, je vhodná do vnitřních prostor 

pro svůj tichý a ekologický provoz šetrný k životnímu prostředí. Tyto vozíky jsou vhodné i do 

prostor, které vyžadují vyšší nároky na čistotu. Nevýhoda spočívá v nutnosti zřízení 

nabíjecího centra a náročné převážení těžkých akumulátorových baterií. Baterie má poměrně 

krátkou provozní dobu (přibližně 8 hodin), takže tyto vozíky jsou vhodnější pro jednosměnný 

provoz. 

 

3.3. Typ zvedacího rámu u vysokozdvižného vozíku 

 

Volný zdvih vozíku je stav, při němž se uskutečňuje zdvih nosné desky, ale nedochází ještě 

k vysouvání zvedacího rámu a průjezdná výška vozíku se tak nezvyšuje. Vozíky s velkým 

volným zdvihem jsou vhodné pro práci v prostorách s omezenou výškou, kontejnerech, apod. 

Vozíky jsou obecně vybaveny třemi druhy rámů podle typu jejich využití: 

 

 pro vozíky s malým zdvihem se používá jednoduchý rám tvořený profily ve tvaru U 

(spojenými příčníky), v nichž je vedena nosná deska s připevněnou vidlicí, 

 vozíky se středním zdvihem využívají dvojitý rám (duplex), což je vnější a vnitřně 

vedený rám, ve kterém je vedena nosná deska s vidlicí, 

 pro vozíky s vysokým zdvihem je určen trojitý rám (triplex). 

 

U provedení rámů duplex a triplex se při zdvihu pohybuje vzhůru napřed samostatná nosná 

deska s vidlicí a při dosažení konce vnějšího rámu se začne vysouvat vnitřní rám. 
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3.4. Ergonomie pracoviště řidiče vysokozdvižného vozíku 

 

Ergonomie je vědní disciplína, která se zaměřuje na metodiku organizace práce a pracovních 

prostředků a využívá poznatky z humanitních a technických věd, jako jsou např. fyziologie a 

hygiena práce, antropometrie, biomechanika, kybernetika, normování. Výstupem je 

optimalizace pracovních činností a pracovních podmínek a zároveň zkvalitnění systému 

člověk-stroj-prostředí. Ergonomický systém ve své podstatě tvoří lidé, stroje, technická 

zařízení, prostor a podmínky, jejichž vlastnosti přímo i nepřímo ovlivňují kvalitu splněných 

úkolů, ale působí též na zdraví a spokojenost pracovníků [10].   

 

Ergonomicky zařízené pracoviště řidiče vysokozdvižného vozíku by mělo zajišťovat 

fyziologicky přirozené a co nejjednodušší pohyby v zorném poli obsluhy, zjednodušovat 

pracovní úkony pro předcházení únavy a vyčerpání řidiče a také zajišťovat jeho bezpečnost 

při práci. Dodrženy musejí být minimální rozměrové požadavky na místo řidiče uvedené na 

obrázku 2. 

 

 
Obr. 2 Minimální rozměrové požadavky na místo sedící obsluhy vozíku (v mm) [2] 

 

Vzhledem k tomu, že ergonomie a produktivita práce na sebe úzce navazují, věnuje řada 

výrobců manipulační techniky velkou pozornost zajištění komfortu a pohodlí řidiče při 

obsluhování manipulačního prostředku. Pro názorný příklad je zde uvedeno několik možných 

ergonomických řešení u čelního VZV: 

 

 odpružená kabina řidiče nebo mechanicky odpružené sedadlo pro snížení vibrací, 

 nízká nástupní výška a  pomocné madlo řidiče pro snadné nastupování a vystupování, 

pohodlné a bezpečné nastupování i vystupování díky nástupnímu schůdku,  

 prostorná podlaha s pohodlným uspořádáním pedálů jako v automobilu, 
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 multifunkční displej pro zobrazování provozních informací a případných chybových 

hlášení, 

 asistenční systémy stiskem jediného tlačítka, 

 nastavitelná loketní opěrka s integrovanou ovládací konzolí, jako jsou např. minipáky 

pro ovládání hydraulických funkcí pouze konečky prstů, nebo multifunkční páky pro 

ovládání několika hydraulických funkcí najednou při zachování pohodlné pozice, 

 teleskopický sloupek volantu pro docílení ideální polohy pro každého řidiče, atd. 

 

Příklad ergonomického stanoviště řidiče vysokozdvižného vozíku je uveden na obrázku 3. 

 

 

Obr. 3 Ergonomické stanoviště řidiče čelního VZV Jungheinrich [52] 
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4. Druhy manipulační techniky  

4.1. Čelní VZV 

 

Čelní vysokozdvižné vozíky jsou hnací silou při manipulaci s materiálem a tyto vozíky se 

sedícím řidičem jsou pravděpodobně nejrozšířeněji užívané průmyslové vysokozdvižné 

vozíky [13]. 

 

Dle druhu prostředí, ve kterém se VZV uplatňují, vzniká celá řada jejich modifikací. Liší se 

například pohonem, rozměry, druhem převodovky, typem a provedením zdvihacího zařízení. 

  

 

Obr. 4 Čelní VZV - popis základních částí: 1-Kladka řetězu, 2-Nosník, 3-Nosný řetěz,  

4-Ovládací páka zdvihu, 5-Hydraulický systém, 6-Nosná plošina, 7-Vidle, 8-Podvozek, 9-

Motor a protiváha, 10-Kryt kabiny 

 

Čelní VZV (viz obr. 4) se člení podle druhu pohonu na vozíky se spalovacím motorem, 

vozíky s akumulátorovým pohonem a popřípadě na vozíky s hybridním pohonem. Vozíky 

s hybridním pohonem kombinují spalovací motor a elektromotor. Tento pohon výrazně šetří 

spotřebu paliva na hodinu provozu (např. u vozíku Still RX 70 s nosností 2,5 t je to 2,5 l). 

Zdánlivou nevýhodou je vysoká pořizovací cena, ale nízká spotřeba paliva zajišťuje rychlejší 

návratnost investovaných prostředků. 
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Čelní akumulátorové VZV jsou nabízeny v tříkolové nebo čtyřkolové verzi do nosnosti 5 t. 

Elektromotor je napájen trakční baterií, která slouží zároveň i jako protizávaží. Tříkolové 

vozíky jsou vhodné do užších uliček, jelikož disponují nejmenším poloměrem otáčení (na 

úkor stability vozíku). 

 

Těžkotonážní varianty (diesel) jsou vhodné pro manipulaci s těžkými břemeny (až 48 t). Pro 

přepravu a manipulaci dlouhých břemen je vhodný vozík s bočním ložením břemene nebo 

čtyřcestný VZV, který umožňuje manipulaci ve čtyřech směrech a odpadá tak potřeba otáčení.  

Pro manipulaci s paletovými jednotkami jsou vhodné čelní VZV s naklápěcím zvedacím 

zařízením, kdy přední naklopení usnadňuje nabrání, naklopení vzad zlepšuje stabilitu 

naloženého vozíku za jízdy. Mezi další speciální čelní VZV pro operace s paletami 

v regálových skladech patří např. čelní VZV s křížovým pojezdem, kde všechna kola vozíku 

jsou otočná o 90°, vozíky s otočně výsuvnými vidlicemi, které umožňují zasouvání palet do 

regálu po straně, apod. 

 

4.2. Regálové zakladače 

 

Regálové zakladače jsou určeny výhradně pro regálové sklady. Jsou přizpůsobeny buď 

manipulaci s ukládacími bednami, s paletami, tyčovým materiálem anebo ručnímu kusovému 

odběru. Regálové zakladače jsou tvořeny pojezdem a svislým sloupem, po němž se pohybuje 

nabírací zařízení – případně i s kabinou pro obsluhu [6]. 

  

Regálové zakladače pro vysoké zdvihy jsou vhodné pro plnou automatizaci skladových 

procesů. Automatizované regálové zakladače se pohybují v horizontálním směru po kolejové 

dráze umístěné na podlaze nebo na stropu skladu. Při použití obou drah zároveň je možné 

provádět operace až do výšek 40 m, pracovat s velkou přesností a bezpečností i při vysokých 

provozních rychlostech ve velmi úzkých uličkách do 1 800 mm.  

 

Pojmem regálové zakladače jsou některými výrobci obecně nazývány retraky, systémové 

vozíky, VNA vozíky, vozíky pro třístranné zakládání a stohovací vozíky. 
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4.3. Retraky 

 

Retraky jsou VZV s výsuvným zdvihacím zařízením, které se používají pro manipulaci 

s břemeny v místech s omezeným prostorem. Retraky jsou dodávány s AC i DC pohonem. I 

přes fakt, že retraky disponují tříkolovým podvozkem, vyznačují se vysokou stabilitou, což 

umožňuje zakládání až do výše 13 metrů. Obsluha sedí bokem ke směru jízdy, což jí zaručuje 

dostatečný výhled a také pohodlí například při couvání. Úzkým prostorám je přizpůsobena 

čtyřcestná varianta, která disponuje většinou elektronicky řízeným ovládáním všech kol, která 

se otáčejí do všech směrů a umožňují vozíku otáčení na místě. 

  

4.4. Systémové vozíky, VNA – vozíky do velmi úzkých uliček, vozíky pro 

třístrannné zakládání 

 

Systémové vozíky, VNA (Very Narrow Aisle) vozíky, či vozíky pro třístranné zakládání, je 

různé označení pro vozíky, které jsou určeny pro vychystávání a paletovou manipulaci ve 

velmi úzkých uličkách. Pro rychlou boční manipulaci s paletami jsou určeny vozíky s 

obsluhou dole (Man-down) a pro manipulaci s celými paletami a vysokoúrovňové 

vychystávání ve velmi úzkých uličkách jsou určeny vozíky se zdvihem obsluhy (Man-up). 

Místo celého vozíku se v uličce otáčí otočná třístranná zakládací hlava, díky které lze paletu 

umístit na kteroukoli stranu uličky. Díky této vlastnosti a maximální výšce zdvihu, která u 

těchto vozíků činí až 14,8 m, mohou být prostory skladů optimálněji využity. S velmi 

vysokou výškou zdvihu je spojen i požadavek na perfektní rovnost podlahy. Místní nerovnosti 

v podlaze o velikosti několika milimetrů by mohly způsobit statický náklon stožáru, problém 

ve stabilitě a ohrožení bezpečnosti vozíku. 

  

Šířka normální manipulační uličky, která je určena pro přímou jízdu zejména čelních 

vysokozdvižných vozíků s protiváhou, se určí podle největší šířky provozovaného 

manipulačního vozíku, resp. mobilního manipulačního prostředku, popř. největší šířky 

přemisťované manipulační jednotky (nákladu), ke které se přidá bezpečnostní vůle na každé 

straně o minimální hodnotě 200 mm [8]. U čelního VZV je minimální šířka pracovní uličky 

stanovena na 1 900 mm. Vozík pro velmi úzké uličky dle modelu a typu konstrukce je 

schopen pracovat v uličkách o šířce od 1 400 mm (viz obr. 5).  
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Obr. 5 Srovnání šířek pracovních uliček 

 

4.5. Vychystávací vozíky 

 

Vychystávací vozíky nejsou primárně určeny pro přepravu břemen, i když vozíky pro 

horizontální vychystávání se mohou používat i pro transport celých palet. Tyto speciální VZV 

slouží k vychystávání zboží do/z regálů, kdy je současně zdviženo vychystávané zboží i 

uživatel stojící na plošině, a obsluze je tak zajištěn okamžitý přístup k materiálu v regálech 

nebo na nosných vidlích.  

 

Základní členění je na horizontální vychystávací vozíky, které jsou určeny pro vychystávání 

ze země, popřípadě v kombinaci s první nadzemní úrovní, a vertikální vychystávací vozíky, 

které se používají pro kompletování palet z nadzemních úrovní. Vychystávací vozíky dle 

úrovní vychystávaní se rozdělují na nízkoúrovňové (< 2 500 mm), středněúrovňové (2 500 – 6 

000 mm) a vysokoúrovňové (< 12 000 mm). Stroje s vidlicemi o délce 2 400 mm jsou určeny 

pro vychystávání dvou palet najednou. 

 

Vychystávací vozíky jsou určeny pouze pro manipulaci na zpevněných plochách, uvnitř hal a 

uvnitř nákladových prostor. Zabezpečení kvalitní podlahy bez místních nerovností je pro 

vysokoúrovňové vozíky nezbytné pro zajištění bezpečnosti a stability. 

 

4.6. Stohovací vozíky 

 

Stohování je bezpečné ukládání manipulačních jednotek na sebe do vrstev [4]. Stohování 

manipulačních jednotek je většinou prováděno vidlicovou manipulací nejčastěji pomocí VZV 

Široká ulička Velmi úzká ulička Úzká ulička 
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se svislým stožárem bez možnosti jeho naklápění. Stohovací vozíky jsou vhodné pro různé 

druhy manipulace s břemenem, jako je stohování břemen, nakládání a vykládání břemen 

z nákladních automobilů, ze země, na manipulačních rampách a plošinách, a horizontální 

transport břemen po rovných plochách. Vozíky jsou určené pro nízké nebo střední výšky 

stohování (< 6 000 mm). 

 

Stohovací vozíky nabízejí podle délky přepravní vzdálenosti verze s chodící obsluhou (pro 

krátké vzdálenosti), modely s plošinou pro řidiče, se stojící nebo sedící obsluhou. Poslední 

dva uvedené typy nabízejí rychlejší pojezdy pro rychlejší překonávání vzdálenosti (až 9,5 

km/h). 

 

4.7. Ruční vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky 

 

Ruční VZV a nízkozdvižné (dále jen NZV) vozíky jsou vhodné pro provozy s omezeným 

prostorem pro manipulaci pro svůj malý akční rádius. Tyto vozíky díky svým rozměrům 

disponují větší obratností a mnohem nižšími pořizovacími a provozními náklady. Jejich 

provoz je však omezen na vnitřní prostory s rovným a pevným povrchem.  

 

Pro lehké nasazení jsou vhodné ručně vedené VZV/NZV pro chodící obsluhu nebo 

s plošinkou pro stojícího řidiče. Pro přejezd větších vzdáleností a pro náročné nasazení ve 

skladu jsou určené ruční VZV/NZV pro sedící, resp. stojící, obsluhu.  

 

Ruční VZV/NZV jsou na trhu k dispozici v mnoha variantách, které plně vyhoví účelu jejich 

použití. Například: 

  

 VZV/NZV s přízdvihem ramen disponuje zvedáním ramen kol nezávisle na vidlích pro 

snadné překonání terénních nerovností, ramp nebo nakládacích můstků,  

 nerezové, resp. pozinkované VZV/NZV pro korozivní nebo agresivní prostředí, 

 obkročný VZV se stavitelnou šířkou vidlic je ideální k manipulaci se speciálními 

paletami nebo k manipulaci s břemenem, kde je nízká světlá výška na zasunutí vidlic, 

 rozšířené nosné nohy u VZV s širokým rozchodem umožňují přepravu atypických 

břemen,  

 VZV s dvojitým zdvihem jsou určeny pro manipulaci dvou palet zároveň,  
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 varianty vozíků pro přepravu a vyklápění sudů, apod. 

 

Nevýhoda VZV/NZV spočívá v konstrukci jejich vidlic, která znemožňuje nabírání 

standardních palet na šířku. 

   

4.8. Paletové vozíky 

 

Masivní rozšíření paletizace pomohlo do značné míry i používání mezinárodně rozměrově 

jednotné palety s rozměry 800 x 1 200 mm, resp. půlené palety 600 x 800 mm. V dnešní době 

se ovšem upíná pozornost na palety vyhovující normě ISO s rozměry 1 000 x 1 200 mm a 

menší EUROPALETY s rozměry 800 x 1 000 mm. [14]   

 

Paletový vozík se používá k přemisťování palet a je základní pomůckou pro zjednodušení 

manipulace s paletami. Ruční paletový vozík (dále jen RPV) je konstruován pro zvedání 

břemene, kterého je dosaženo pumpováním ojí, do výšky dostatečné pro přepravu břemene. 

Jelikož nejsou RPV poháněny žádným motorem, náklady na jejich provoz a údržbu jsou 

minimální. Elektrické paletové vozíky spadají do kategorie ručních VZV (viz výše).  

 

RPV se vyrábí v mnoha variantách a zpracováních, např.: 

 

 elektrické vysokozdvižné paletové vozíky určené pro příležitostné zakládání, resp. 

vykládání, 

 RPV pro displejové palety, 

 RPV s váhou pro přesné vážení břemene, 

 nůžkový RPV s funkcí zdvihacího stolu pro lepší ergonomii obsluhy, 

 nerezové, resp. pozinkované RPV pro korozivní nebo agresivní prostředí. 

 

4.9. Tahače 

 

Tahače jsou tříkolové nebo čtyřkolové motorové vozíky určené pro přemisťování vozíků 

nemotorových (přípojné vozíky). Tahače jsou v prvé řadě určeny k vyvíjení tažné síly, ale 

některé typy disponují plošinou pro převoz nákladu. Tahače umožňují tažení paletizovaných i 
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nepaletizovaných nákladů a jsou vhodné pro halové i venkovní provozy. Řízení je 

obsluhováno ojí nebo volantem. Pro lehčí operace jsou elektrické tahače k dispozici 

v tříkolové variantě, čtyřkolová varianta je určená pro náročnější operace. Pro nejnáročnější 

operace jsou tahače vybaveny spalovacími motory. Dle délky přepravované vzdálenosti jsou k 

dispozici ručně vedené tahače a tahače se sedícím nebo stojícím řidičem.  

 

Mezi moderní inovativní systémy patří automatický tahač. Automatizované naváděné systémy 

provádí podobný typ manipulačních funkcí jako mechanizované tahače s přívěsem. Podstatný 

rozdíl je, že systém nevyžaduje operátora a je automaticky směrován na místo určení bez 

zásahu obsluhy. [1] 

 

Za tahač je možné připojit různé typy roltejnerů zahrnujících modely policové, plošinové 

nebo balíkové. 
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5. Výrobci manipulační techniky  

 

Jak již bylo řečeno v úvodu, nabídka manipulačních prostředků byla analyzována 

z internetových zdrojů a katalogových listů výrobců a distributorů společností: Atlet, 

Balkancar, Belet a.s., BT, Cat Lift Trucks, Clark, CESAB, Desta s.r.o., Hyster, Jungheinrich, 

Linde Material Handling, Nissan, Still, Toyota Material Handling a Yale (viz tab. 1).  

 

Tab. 1 Výrobci manipulační techniky a distributoři pro Českou republiku 

Výrobce distributor pro ČR URL distributora pro ČR 

Atlet 
STARLIFT s.r.o. http://www.starlift.cz  

MAN - TECH Trading a.s. http://www.man-tech.cz/  

Balkancar  BALKANCAR CZ s.r.o. http://www.balkancar.net  

Belet a.s.    http://obchod.belet.cz/ 

BT  Toyota Material Handling CZ s.r.o. http://www.toyota-forklifts.cz  

Cat Lift Trucks  

Kromexim a.s. Kroměříž http://www.kromexim.cz/index.php  

CESAB 

Auto SAS s.r.o http://www.CESAB-mh.cz/  

Clark 

TRANSTECHNIK CS, spol. s r.o. http://www.transtechnikcs.cz  

ROGI, k.s. http://clark.vysokozdvizne-voziky.cz/  

Desta s.r.o. (v likvidaci) ČZ a.s. http://www.desta.cz/  

Hyster  

HYSTER CZ a.s. http://www.hyster.cz/  

Jungheinrich  Jungheinrich (ČR) s.r.o. http://www.jungheinrich.cz  

Linde Material 

Handling 

Linde Material Handling Česká 

republika s.r.o. 
http://www.linde-mh.cz/  

Nissan BPS Průmyslové Služby, s.r.o http://www.brambles.cz/nissan/  

Still STILL s.r.o. http://www.still.cz/  

Toyota Material 

Handling Toyota Material Handling CZ s.r.o. http://www.toyota-forklifts.cz  

Yale  

Yale Cz S.R.O. http://www.yale.cz/  

 

Firmy jsou postupně představeny od historie až po současnost a dále následuje výčet nabízené 

manipulační techniky. Jako příklad jsou v práci uvedeny společnosti Atlet a BT. Ostatní lze 

nalézt v příloze 1. 

 

 

 

http://www.starlift.cz/
http://www.man-tech.cz/
http://www.balkancar.org/
http://www.balkancar.net/
http://obchod.belet.cz/
http://obchod.belet.cz/
https://www.toyota-forklifts.eu/
http://www.toyota-forklifts.cz/
http://www.catlifttruck.com/
http://www.kromexim.cz/index.php
http://www.cesab-forklifts.eu/
http://www.cesab-mh.cz/
http://www.clarktheforklift.com/
http://www.transtechnikcs.cz/
http://clark.vysokozdvizne-voziky.cz/
http://www.desta.cz/
http://www.hyster.com/emea/en-gb/
http://www.hyster.cz/
http://www.jungheinrich.de/
http://www.jungheinrich.cz/
http://www.linde-mh.com/
http://www.linde-mh.com/
http://www.linde-mh.cz/
http://www.nissan-nfe.com/
http://www.brambles.cz/nissan/
http://www.still.eu/
http://www.still.cz/
https://www.toyota-forklifts.eu/
https://www.toyota-forklifts.eu/
http://www.toyota-forklifts.cz/
http://www.yale-europe.com/
http://www.yale.cz/
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5.1. Atlet  

 

Společnost založil v roce 1958 Knut Jacobsson ve švédském Göteborgu. Původně nazvaná 

společnost Elitmaskiner (stroje Elite) se zaměřovala pouze na výrobu ručních paletových 

vozíků. Během následujících let Knut Jacobsson vynalezl stohovací vozík použitelný v 

úzkých uličkách, a to díky patentovaným bočním stabilizátorům. V roce 1966 se společnost 

přejmenovala na Atlet. V roce 1962 začala společnost vyvážet do Norska a o dva roky později 

do Holandska. Tento rostoucí zahraniční obchod vedl Atlet v roce 1969 k založení první 

dceřiné společnosti ve Velké Británii a v roce 1976 v Německu. Dnes má Atlet další dceřiné 

společnosti ve Francii, Belgii, Nizozemsku, Norsku a Dánsku. Během sedmdesátých let 

minulého století Atlet rozšířil nabídku o odbornou přípravu pro řidiče. Společnost vyvinula 

software simulace pro manipulaci s materiálem. V letech 1988 až 1994 Atlet spolupracoval s 

lékaři a ergoterapeuty na výzkumném projektu, který vyústil v Tergo® - retrak s inovativním 

ergonomickým řešením. V roce 2007 byl Atlet převzat společností Nissan Forklift, dceřinou 

společností Nissan Motor Company. V roce 2012 Nissan Forklift vytvořil společnost 

UniCarriers a Atlet je této skupiny součástí. Dnes je společnost zastoupena ve 45 zemích 

světa. Distributoři v ČR: Starlift s.r.o. (Bohumín-Pudlov) a Man-Tech Trading a.s. (Praha 9). 

[17] 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [18, 19] 

 

5.1.1. Čelní vysokozdvižné vozíky – motorové (Diesel/LPG) 

 

Nabídka: 2 čtyřkolové řady, nosnost 1 500 – 5 000 kg, max. zdvih 7 000 mm. 

 

Plynové (G) a dieselové vozíky (D) se spalovacími motory disponují ovládáním podobným 

automobilovému. Pohání je spolehlivý motor Nissan zaručující lehký start s rychlým 

žhavením. Palubní deska umožňuje sledovat diagnostiku poruch.  

 

Standardní výbava zahrnuje synchronizaci řízení, zabezpečení PIN kódem, multifunkční LCD 

displej, třícestný katalyzátor, sklopný držák (modely LPG), sadu osvětlení, opěradlo, dvě 

zrcátka a vzduchem plněné pneumatiky. Plynové modely (GL, GH) nabízí ECO volbu pro 

úspornou jízdu umožňující výrazné snížení spotřeby paliva. Model GL/DL je vybaven 
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plošinou řidiče, která je připevněna k podvozku prostřednictvím patentovaného čtyřbodového 

systému tlumení nárazů, který účinně eliminuje nárazy, vibrace a hluk, čímž zvyšuje jízdní 

komfort. 

 

5.1.2. Čelní vysokozdvižné vozíky - elektrické 

 

Nabídka: 3 řady, z toho 1 řada tříkolového (nosnost 1 250 – 2 000 kg, max. zdvih 7 000 mm); 

2 řady čtyřkolového (nosnost 1 600 – 3 000 kg, max. zdvih 7 000 mm). 

 

Vysokozdvižné elektrické vozíky ET/EF/EH jsou standardně vybaveny servisní diagnostikou 

na displeji a počítačem řídícího panelu, který nabízí přístup pomocí PIN kódů. Pomocí PIN 

kódů lze zabezpečit osobní nastavení například zrychlení, zpomalování, rychlost zvedání a 

náklonu, rekuperační brzdění a maximální rychlost. Použitím PIN kódů se rovněž zabraňuje 

neoprávněnému použití vozíku. 

 

Tříkolový model ET a čtyřkolový model EF jsou vybaveny brzdami se šesti kotouči v olejové 

lázni, které jsou zcela zakryty proti pronikání nečistot a prachu. Regulace zrychlení usnadňuje 

ovládání vozíku při malých rychlostech. Volitelně je baterie umístěna na rolnách pro rychlou 

a bezpečnou výměnu. Čtyřkolový model EH disponuje snímačem zatížení zajišťujícím 

konstantní rychlost spouštění a naklápění stožáru dopředu bez ohledu na hmotnost nákladu. 

 

5.1.3. Vychystávací vozíky 

 

Nabídka: 10 řad, z toho 4 řady pro vysokoúrovňové vychystávání (nosnost 1 000 kg, max. 

zdvih 8 250 mm); 4 řady pro nízkoúrovňové vychystávání (nosnost 1 200 – 2 500 kg, 

možnost zdvihu vidlí/řidiče); 1 řada pro nízkoúrovňové vychystávání s nůžkovým zdvihem 

vidlí (nosnost 2 000 kg, max. zdvih v popisu neuveden) a 1 řada pro úzké uličky 

s teleskopickým stožárem (nosnost 1 000 – 1 500 kg, max. zdvih 14 350 mm).  

 

Vozíky pro vysokoúrovňové vychystávání (řady Ergopicker OPC, OPH, OPM, OPS) nabízejí 

průchozí kabinu a pomocný zdvih vidlí Ergolift, který eliminuje zatěžování zad z důvodu 

nadměrného ohýbání. Vozíky lze používat v chladírenském průmyslu. Kromě řady 
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ErgoPicker OPC lze do kabiny lze nainstalovat například terminály, skenery a tiskárny štítků 

nebo seznamů pro vychystávání. Baterii je možné rychle, bezpečně a snadně kontrolovat 

seshora (kromě ErgoPicker OPM, která má baterii ze strany). Řada pro vychystávání z 2. a 3. 

úrovně ErgoPicker OPM je vybaven systémem stability Atlet S3 a palubním počítačem ATC 

(viz níže). 

 

Vozíky pro nízkoúrovňové vychystávání modelových řad Tempo PPL, Tempo PPF (se 

zdvihem vidlí), Tempo PPC, Tempo PPD (se zdvihem plošiny řidiče a vidlí), Tempo PPS (s 

nůžkovým zdvihem vidlí), jsou určeny pro 1. a 2. úroveň vychystávání. Jejich patentovaný 

čtyřbodový podvozek Atlet Friction Force podle potřeby automaticky zvyšuje přítlak hnacího 

kola, čímž zajišťuje jeho záběr za všech provozních podmínek. To je obzvláště užitečné ve 

vlhkém prostředí nebo při jízdě po šikmých plochách. Palubní počítač ATC umožňuje vlastní 

diagnostiku, nastavení optimálních provozních parametrů a zabezpečení PIN kódy proti 

neoprávněnému použití. Mezi volitelnou výbavu lze zařadit systém kontroly stability Atlet S3 

(Stability Support System) a řízení s posilovačem Ergo, který reguluje rychlost při zatáčení a 

zajišťují stabilitu nákladu i řidiče. Baterii lze rychle vyměnit díky jejímu uložení na rolnách.  

 

Vychystávací a stohovací vozík pro úzké uličky Ergo ESP disponuje zvedání kabiny a vidlí 

s pomocným zdvihem "Synchro-lift", který umožňuje zvedání a spouštění kabiny a vidlí za 

jízdy. Systém RFID umožňuje individuální optimalizaci činnosti pro jednotlivé uličky. 

K dispozici je dvojí možnost ovládání. Centrální ovládání pro manipulaci s volně loženým 

materiálem. Dělené ovládání pro vychystávání objednávek. K dispozici jsou programovatelné 

systémy bezpečného zastavení, automatické bezpečnostní odpojení zdvihu nebo pohonu a 

skenery pro automatické snímání údajů o vychystávaném zboží. Na přání je také k dispozici 

poloautomatický polohovací systém, otočné vidle, teleskopické výsuvné vidle a dvojité 

teleskopické vidle pro manipulaci do hloubky dvou řad. 

 

5.1.4. Nízkozdvižné vozíky 

 

Nabídka: 6 řad, z toho 1 řada paletového vozíku s chodící obsluhou (nosnost 1 450 – 2 000 

kg); 1 řada vozíku se stojící obsluhou (nosnost 2 000 kg); 1 řada paletového vozíku se 

stupačkou (nosnost 2 000 – 2 500 kg); 1 řada nízkozdvižného vozíku se sedící obsluhou 

(nosnost 2 000 kg); 1 řada paletového vozíku s přízdvihem opěrných ramen a zdvihem vidlí 
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(celková nosnost 1 800 kg) a 1 řada paletového vozíku se sklopnou řídící ojí (nosnost 2 000 

kg). 

 

Nízkozdvižný paletové vozíky pro chodící obsluhu (PICCOLO PLL), s přízdvihem vidlic 

(DUO PLE) a vozík se sklopnou řídící ojí (PICCOLO PLT) jsou vybaveny asymetricky 

umístěnou ojí, která umožňuje chůzi podél vozíku bez rizika poranění nohou a zajišťuje 

dobrou viditelnost nákladu a bezpečný provoz. Pro maximální využití ložného prostoru se 

vozík PICCOLO PLT po sklopení řídicí oje ukládá a nabíjí ve speciálním kontejneru pod 

ložným prostorem nákladního vozidla. Vozík se také dokáže otáčet se zdviženou rukojetí ve 

velmi malém prostoru. 

 

Modely PICCOLO PLL a DUO PLE disponují patentovaným čtyřbodovým podvozkem. 

Unikátní pružné spojení mezi nosičem a motorem zajišťuje, že kola zůstávají v kontaktu s 

povrchem podlahy, což zajišťuje stabilní provoz za všech podmínek. Model DUO PLE je 

schopen manipulovat se dvěma palety zároveň s jednou paletou na vidlích a jednou na 

opěrných ramenech. Model se stupačkou PRESTO PLP je vybaven sklopnými postranními 

opěrkami a volitelně také pevnou plošinou. Hydraulický systém udržuje vysoký tlak hnacího 

kola i naloženého vozíku snižuje zvýšenou hmotnost nákladu na vidlicích. Baterie na 

ocelových válcích umožňuje rychlou výměnu ve vícesměnném provozu. Modely pro stojící 

(ERGO ALL) a sedící (ERGO XLL) obsluhou jsou vybaveny rekuperačním bržděním. Model 

ERGO XLL je navíc vybaven systémem S3 automaticky kontrolujícího rychlost při 

manévrování. Model ERGO ALL nabízí posilovač řízení.  

 

Všechny modely (kromě řady ERGO ALL pro stojící obsluhu) jsou vybaveny systémem ATC 

T4, individuálním přístupem pomocí PIN kódu, který dovoluje obsluhu pouze oprávněným 

osobám. 

 

5.1.5. Retraky TERGO® 

 

Nabídka: 5 řad, z toho 1 řada s úzkým podvozkem pro středně náročné provozy (nosnost 

1 200 – 1 400 kg, max. zdvih 7 250 mm); 1 řada s úzkým podvozkem 1 120 mm pro 

průjezdné regály a blokové stohování (nosnost 1 400 kg, max. zdvih 8 950 mm); 1 řada 

vysoce výkonného retraku (nosnost 1 600 – 2 500 kg, max. zdvih 12 100 mm); 1 řada 
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s teleskopickými vidlemi pro dvoustupňové zakládání (nosnost 2 000 – 2 500 kg, max. zdvih 

12 100 mm) a 1 řada čtyřcestného retraku (nosnost 2 000 – 2 500 kg, max. zdvih 9 000 mm). 

 

Všechny retraky TERGO® jsou vybaveny palubním počítačem ATC3 s CAN Bus 

technologií, který umožňuje vlastní diagnostiku, nastavení optimálních provozních parametrů 

a zabezpečení PIN kódy a originálním bezpečnostním stabilizačním systémem S3 (Stability 

Support System), který zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko zranění či poškození. Mezi další 

systémy patří protikluz hnacího kola ASR (Active Spin Reduction), systém pro zakládání do 

přednastavených výšek zdvihu LAS – Level Assistance System a systém dynamické kontroly 

zatáčení DCC, která zvyšuje bezpečnou rychlost průjezdu zatáčkami (všechny řady kromě 

čtyřcestného retraku). Vysoce výkonná řada TERGO® UMS/UHD/UHX a řada 

s teleskopickými vidlemi TERGO® UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF nabízí pro práci ve více 

směnách volbu motorizované rolny pod baterií. Mezi další doplňkovou výbavu například patří 

video kamera nebo kabina pro práci v chladírnách. Čtyřcestný TERGO® FORTE UFS 

s aktivním vytáčením koleček umožňuje vícesměrovou jízdu pro transport dlouhých a 

neforemných nákladů v úzkých uličkách. 

 

5.1.6. Vozíky pro velmi úzké uličky 

 

Nabídka: 6 řad, z toho 1 retrak s otočnými vidlemi pro velmi úzké uličky s obsluhou dole 

(nosnost 1 250 – 1 500 kg, max. zdvih 10 350 mm); 4 řady pro vysokoúrovňové vychystávání 

s obsluhou nahoře (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 8 250 mm) a 1 řada stohovacího vysoce 

výkonného vozíku pro úzké uličky (nosnost 1 000 – 1 500 kg, max. zdvih 14 350 mm).  

 

Model URF je vybaven otočnými vidlemi v rozsahu 180 stupňů. Systém kontroly stability 

Atlet S3 zajišťuje kontrolovanou provozní bezpečnost. Palubní počítač ATC umožňuje vlastní 

diagnostiku, nastavení optimálních provozních parametrů a zabezpečení PIN kódy proti 

neoprávněnému použití. Jednoduché ovládací páčky reagující na pouhý dotyk prstů jsou 

velmi dobře uspořádány, takže umožňují snadné ovládání i v chladírenských provozech při 

použití rukavic. Ve volitelné výbavě je k dispozici kabina pro práci v chladírenských 

prostorách nebo psací/připínací deska.  
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Modely pro vysokoúrovňové vychystávání OPC, OPH, OPS jsou vybaveny vidlemi Ergolift 

(pomocný zdvih) umožňující snadný přístup k paletě. Průchozí kabina. Na míru upravené 

plošiny pro vychystávání nábytku. Lze jej také používat v chladírenském průmyslu. Rychlá, 

jednoduchá a snadná výměna baterie uložené na rolnách. Do kabiny lze nainstalovat například 

terminály, skenery a tiskárny štítků nebo seznamů pro vychystávání. Řada OPC je navíc 

vybavena „Diagonálním zdvihem” – zdvih a pojezd najednou. Model OPM nabízí systém 

kontroly stability Atlet S3, palubní počítač ATC umožňující vlastní diagnostiku, nastavení 

optimálních provozních parametrů a zabezpečení PIN kódy proti neoprávněnému použití. 

 

Efektivitu vysoce výkonné řady ESP zvyšuje jedinečná technologie společnosti Atlet 

"Synchro-lift", která umožňuje zvedání a spouštění kabiny a vidlí za jízdy. S využitím 

poloautomatického vychystávacího systému s technologií RFID lze produktivitu zvýšit o 15-

20 %. Mezi další přednosti patří programovatelné systémy bezpečného zastavení, automatické 

bezpečnostní odpojení zdvihu nebo pohonu a skenery pro automatické snímání údajů o 

vychystávaném zboží. Mezi volitelnou výbavu patří otočné vidle, teleskopické výsuvné vidle, 

dvojité teleskopické vidle pro manipulaci do hloubky dvou řad. 

 

5.1.7. Stohovací vozíky 

 

Nabídka: 10 řad, z toho 2 řady pro běžný provoz (nosnost 1 250 kg, max. zdvih 3 590 mm); 1 

řada pro náročný provoz (nosnost 1 600 – 2 000 kg, max. zdvih 5 400 mm); 1 řada pro 

manipulaci se dvěma paletami (nosnost 1 600 kg, max. zdvih 2 090 mm); 1 řada se stojící 

obsluhou (nosnost 1 600 – 2 000 kg, max. zdvih 6 300 mm); 1 řada se stojící obsluhou 

s teleskopickými vidlemi (nosnost 800 – 1 350 kg, max. zdvih 5 700 mm); 1 řada se sedící 

obsluhou (nosnost 1 600 – 2 000 kg, max. zdvih až 6 300 mm); 1 řada se sedící obsluhou 

s teleskopickými vidlemi (nosnost 800 – 1 350 kg, max. zdvih 6 300 mm); 1 řada se 

stupačkou (nosnost 1 200 – 1 500 kg, max. zdvih 5 400 mm) a 1 řada se stupačkou pro 

manipulaci se dvěma paletami (nosnost 2 000 kg, max. zdvih 1 675 mm). 

 

Všechny vozíky vycházejí z unikátní modulové koncepce využití společných dílů Atlet. 

Některé díly jsou shodné s ostatními vozíky a tím je zajištěna maximální provozuschopnost a 

zkrácení prostojů z důvodu oprav. Řady Alto PS, Alto PSH (pro náročný provoz), má na řídicí 

oji je umístěn displej a klávesnice pro zadání PIN kódu. Rychlou diagnostiku a odstraňování 
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závad umožňuje řídicí počítačová jednotka ATC T4 s pokročilou funkcí kódů poruch. Řada 

vozíků DOPPIO PSD (pro manipulaci se dvěma paletami), SOLO PSL Má na řídicí oji 

umístěn displej a klávesnice pro zadání PIN kódu. Rychlou diagnostiku a odstraňování závad 

umožňuje řídicí počítačová jednotka ATC T4 s pokročilou funkcí kódů poruch. Patentovaný 

čtyřbodový podvozek Atlet Friction Force včetně pohyblivého spojení vidlí, podvozku a 

motoru zajišťuje stálý záběr hnacích kol na nerovném povrchu. Krátký a úzký podvozek 

(šířka pouhých 660 mm) se zaoblenými rohy umožňuje obsluze nabírat a zakládat palety v 

stísněných prostorech. 

 

Obsluha řad pro stojící obsluhu Ergo AJN/ASN, Ergo ATF je uvnitř vozíku chráněna 

ochranným rámem se stříškou. Plovoucí podlaha minimalizuje vibrace karoserie. Na podlaze 

je umístěn nožní elektrický bezpečnostní "pedál mrtvého muže". Posilovač řízení. Unikátní 

konstrukce vidlí se zkoseným profilem a výraznými hroty usnadňuje jejich zasunutí do palet. 

Řada ERGO ATF má unikátní teleskopické vidle, které umožňují zakládání do hloubky dvou 

řad. Obsluha řad pro sedící obsluhu Ergo XJN/XSN a Ergo ETF (s teleskopickými vidlemi) je 

uvnitř vozíku chráněna ochranným rámem se stříškou. Na podlaze je umístěn nožní elektrický 

bezpečnostní "pedál mrtvého muže". Řada ERGO ETF disponuje unikátní konstrukcí vidlí se 

zkoseným profilem a výraznými hroty usnadňuje jejich zasunutí do palet. Nejmodernější 

technologie je řízena palubním počítačem vozíku Atlet Truck Computer (ATC). 

Neoprávněnému použití brání přístup chráněný PIN kódy a nastavení různých kategorií 

řidičů. Servisní nabídka s diagnostikou usnadňuje a urychluje servis. 

 

Řada se stupačkou NOVA TS nabízí volitelné boční sklopné ochranné zábrany. Unikátní 

konstrukce vidlí se zkoseným profilem a výraznými hroty usnadňuje jejich zasunutí do palet. 

Stohovací vozík se stupačkou pro manipulaci se dvěma paletami PRESTO PLP CD využívá 

hydraulického systému Friction Force zvyšujícího přítlak hnacího kola v závislosti na zatížení 

vidlí. Anti-Rollback zajišťuje bezpečnou manipulaci na šikmých rampách. Posilovač řízení. 

ndividuální přístup přes PIN kódy nebo kartu (volitelná výbava). Servisní diagnostika na 

displeji.  
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5.2. BT 

 

BT byl založen v roce 1946 ve Švédsku a v roce 1948 byl vyroben první ruční paletový vozík. 

V roce 1954 bylo založeno první servisní středisko ve Švédsku. V roce 1958 se uskutečnil 

první vývoz manuálních zakladačů. V šedesátých letech BT navazuje spolupráci s výrobcem 

letadel SAAB – produkce letadlové hydrauliky. V roce 1968 byla otevřena továrna ve 

švédském Mjölby. V roce 1978 BT představuje bezobslužné vozíky. V roce 1988 BT získala 

americkou společnost Prime Mover a kanadskou společnost Lift-Rite a posílila tak své pozice 

v Severní Americe. V roce 1994 byla založena společnost "BTCESAB S.c.a.r.l.", značka BT 

Cargo se vyváží do celého světa. Na konci 90 let minulého století byla značka BT zastoupena 

ve více než 70 zemích světa. V roce 1997 BT získala americkou společnost Raymond 

Corporation a v roce 2000 se BT Industries připojuje k Toyota. V roce 2008 byly na CeMAT 

veletrhu v Hannoveru společnosti BT a Toyota společně zastoupeny pod pojmem "Stronger 

Together". [25] 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [26]. 

 

5.2.1. Ruční paletové vozíky 

 

Nabídka: 3 série: 

 

 L-série: 5 řad, z toho 1 řada pro horizontální přepravu a vychystávání (nosnost 750 – 

3 000 kg, 2 nízkoprofilové vozíky s nosností 750 - 1 000 kg), 1 řada nerez/pozink 

(nerez: nosnost 2 000 kg, pozink nosnost 2 300 kg), 1 řada s váhou (nosnost 2 000 – 

2 300 kg), 1 řada - Paletový vozík s minimální silou nutnou k rozjezdu i s těžkým 

nákladem (nosnost 2 300 kg), 1 řada Elektrický nízkozdvižný ruční paletový vozík 

(nosnost 1 000 kg), 

 H-série: celkem 2 řady, z toho 1 pro manipulaci lehkých břemen (nosnost 1 000 kg), 1 

řada pro manipulaci v korozivním prostředí (nosnost 1 000 kg), 

 S-série: 1 řada - Manuální a elektrický zakladač pro občasné zakládání ve stísněných 

prostorách (nosnost 800 kg). 
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L série: Model BT Lifter LHM230 disponuje doživotní zárukou (99 let) funkčnosti na nostné 

komponenty. Model s rychlozdvihem LHM230Q disponuje systémem BT Quick Lifter, díky 

němuž dosáhne prvním pumpnutím paletu a druhým ji zdvihne. Tichý model LHM230SI 

zaručuje, že hlučnost vozíku nepřesáhne 60 dBA. Model s vážícím indikátorem LHM230WI 

je určen pro aplikace, ve kterých je přijatelná přesnost +/- 20 kg. Ultra nízký model 

LHM075UL je určen pro práci s nízkoprofilovými a jednorázovými paletami. Model LHT100 

je vybaven elektrickým motorem pojezdu pro minimální námahu. Nerezový model 

LHM200ST je určen pro práci v korozivním prostředí nebo čistých provozech.  

H-série: Nůžkový model HHL100 disponuje elektrickým zdvihem a nabízí tak funkci 

pracovního stolu. Lze jej doplnit volitelnou funkcí automatického nastavování výšky pro 

usnadnění vychystávání. Nůžkový model HHM100 je vybaven manuálním zdvihem. 

Pozinkovaný/nerezový nůžkový model s manuálním zdvihem HHM100I je určený pro 

korozivní prostředí nebo čistých provozech. 

 

S-série: Ministacker SHM080/SHL080 je vybaven elektrickým zdvihem a je určen pro 

stohování v malých skladech.  

 

5.2.2. Nízkozdvižné vozíky 

 

Nabídka: 4 série: 

 

 W-série: celkem 3 řady pro chodící obsluhu, z toho 1 pro nenáročné skladování 

(nosnost 1 300 kg), 1 řada pro horizontální manipulaci a vychystávání (nosnost 1 400 – 

2 500 kg), 1 řada – elektrický paletový vozík pro vícesměnné provozy (nosnost 2 000 

kg), 

 P-série: nizkozdvižný vozík pro manipulaci ve stísněných prostorách s plošinou pro 

řidiče (nosnost 2 000 – 2 400 kg), 

 S-série: nízkozdvižný vozík se stojící obsluhou (nosnost 2 000 kg), 

 R-série: nízkozdvižný vozík se sedícím řidičem (nosnost 2 000 – 3 000 kg). 

 

Všechny modely nízkozdvižných vozíků pro horizontální přepravu jsou konstruovány pro 

práci v chladírenských provozech.  
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Ručně vedené vozíky pro nenáročné aplikace W-série jsou vybaveny vestavěnou nabíječkou a 

volitelně je lze nabíjet také na palubě nákladních automobilů. BT Castorlink zajišťuje 

optimální stabilitu. Pomocná kolečka nevybočují mimo půdorys stroje a zvyšují tak 

bezpečnost řidiče i nákladu. Díky krátkému šasi lze s vozíkem manipulovat i ve stísněných 

prostorách. BT Powerdrive zajišťuje plynulé a progresivní ovládání. Ovládání zdvihu a 

spouštění postačují konečky prstů. E-bar umožňuje připojení PC, datových terminálů, čteček 

čárových kódů, držáku balicí fólie nebo poznámkové desky. Spuštění pomocí PIN kódu 

zamezuje neoprávněnému použití a zároveň umožňuje naprogramovat jízdní charakteristiky. 

Volitelné vybavení tlačítkem „želva“ umožňuje přechodné omezení rychlosti. Funkce „Click-

2-Creep“ umožňuje manévrovat s vozíkem v pomalém módu při zvednuté ovládací rukojeti 

ve stísněných prostorách. Modely jsou vybaveny dvěma nouzovými ovladači (tlačítkem 

nouzového vypnutí a „břišním“ tlačítkem). Konektory, bezkontaktní spínače a hydraulické 

spojky jsou utěsněny proti úniku kapaliny. Kabeláž dle technologie CAN bus. Řada ložisek je 

vyrobena z teflonem potaženého kompozitního materiálu zvyšujícího životnost a 

eliminujícího potřebu mazání.  

 

P-série se sklopnou stupačkou řidiče je vybavena systémem BT Powerdrive, který zajišťuje 

plynulé a progresivní ovládání. Kabeláž dle technologie CAN bus. Modely využívají 

rekuperačního brzdění. Podvozek BT Powertrak automaticky přizpůsobuje přítlak hnacího 

kola hmotnosti nákladu. E-bar umožňuje připojení PC, datových terminálů, čteček čárových 

kódů, držáku balicí fólie nebo poznámkové desky. Modely jsou standardně vybaveny 

sklopnými madly, volitelně fixními ochrannými madly, pro vyšší bezpečnost. Ergonomická 

rukojeť je vybavena kolébkovým ovladačem pro levou i pravou ruku. Vozík disponuje 

digitálním displejem. Funkce „Click-2-Creep“ umožňuje omezení rychlosti pro přesné 

polohování. Spuštění pomocí PIN kódu nebo volitelně osobním elektronickým klíčem/kartou 

zamezuje neoprávněnému použití. Model LPE200 je určen pro nejvyšší hygienické standardy.  

S-série se stojící obsluhou je vybavena 180 ° elektronickým řízením s malým volantem. 

Bezpečnost zvyšuje elektrické rekuperační brzdění a automatická parkovací brzda. Vidlice 

modelu LSE200 mají dvojitá kolečka pro práci s roltejnery a práci na svažitých a nerovných 

površích.  

 

R-série s kabinou pro sedícího řidiče disponuje řízením ovládaným konečky prstů. Baterii lze 

snadno vyměnit pomocí zabudovaných rolen. 360° řízením je dosažena maximální 

ovladatelnost s minimálním úsilím. Modely disponují naprogramovatelným elektronickým 
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brzděním. E-bar umožňuje připojení PC, datových terminálů, čteček čárových kódů, držáku 

balicí fólie nebo poznámkové desky. Spuštění pomocí PIN kódu zamezuje neoprávněnému 

použití a zároveň umožňuje naprogramovat jízdní charakteristiky.  Model LRE300T se 

zdvojenými motory dosahuje bez nákladu rychlosti až 19,9 km/h. Kabina modelů LRE300 a 

LRE300T je usazena na šesti gumových silentblocích tlumících vibrace.  

5.2.3. Elektrické zakladače 

 

Nabídka: 4 série: 

 

 W-série: 2 řady pro chodící obsluhu, z toho 1 řada ručně vedený pro nenáročné aplikace 

(nosnost 1 000 kg, max. zdvih 2 000 mm), 1 řada pro horizontální manipulaci a 

vychystávání (nosnost 800 – 1 400 kg, max. zdvih 4 750 mm), 

 P-série: 2 řady s plošinou pro řidiče, z toho 1 řada pro náročnou manipulaci (nosnost 

1 250 – 2 000 kg, max. dvih 5 400 mm), 1 řada pro uzavřené palety nebo palety různých 

rozměrů (nosnost 1 200 kg, max. zdvih 4 800 mm), 

 S-série: 2 řady se stojící obsluhou, z toho 1 řada pro náročné aplikace (nosnost 1 350 – 

1 600 kg, max. zdvih 6 300 mm), 1 řada pro manipulaci dvou palet zároveň (nosnost 

1 600 kg, max. dvih 1 700 mm), 

 R-série: 1 řada se sedícím řidičem pro intenzivní manipulaci (nosnost 1 350 – 1 600 kg, 

max. zdvih 6 300 mm). 

 

Všechny modely jsou standardně vybaveny pro chladírenské provozy. 

 

W-série má zabudovanou nabíječku. Systém BT Castorlink s pomocnými kolečky umožňuje 

bezproblémový provoz na rampách a snižuje riziko poškození kol. Krátké pětikolové šasi 

s centrálně umístěnou ojí umožňuje menší prostorové nároky pro manévrování a vyšší 

stabilitu na rampách. Volitelný E-bar umožňuje připojení PC, datových terminálů, čteček 

čárových kódů, držáku balicí fólie nebo poznámkové desky. Spuštění pomocí PIN kódu 

zamezuje neoprávněnému použití a zároveň umožňuje naprogramovat jízdní charakteristiky. 

Volitelné vybavení tlačítkem „želva“ umožňuje přechodné omezení rychlosti. Funkce „Click-

2-Creep“ umožňuje manévrovat s vozíkem v pomalém módu při zvednuté ovládací rukojeti 

ve stísněných prostorách. Modely jsou vybaveny dvěma nouzovými ovladači (tlačítkem 
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nouzového vypnutí a „břišním“ tlačítkem). Konektory, bezkontaktní spínače a hydraulické 

spojky jsou utěsněny proti úniku kapaliny. Kabeláž dle technologie CAN bus.  

 

P-série jsou vybaveny sklopnou stupačkou řidiče. Pětikolové šasi s centrálně umístěnou ojí 

zajišťuje vyšší stabilitu na rampách. Vozík je vybaven jednoduchou kabeláží CAN bus, 

rekuperačním brzděním a boční výměnou baterie uložené na rolnách. Rychlost zdvihu lze 

ovládat kolébkovým ovladačem na rukojeti vozíku. Volitelný E-bar umožňuje připojení PC, 

datových terminálů, čteček čárových kódů, držáku balicí fólie nebo poznámkové desky. BT 

Powerdrive umožňuje snadné a intuitivní ovládání. Spuštění pomocí PIN kódu nebo 

bezdotykového klíče zamezuje neoprávněnému použití a zároveň umožňuje naprogramovat 

jízdní charakteristiky. Maximální rychlost, akceleraci a automatické zpomalení lze nastavit 

dle podmínek konkrétní aplikace. Vozík je vybaven sklopnými madly a palubní diagnostikou. 

Bezpečnostní tlačítko okamžitě změní směr jízdy v okamžiku, kdy se rukojeť dotkne 

překážky. Součástí řady je i ručně vedený model RWE120 s výsuvným stožárem 

s nastavitelnou šířkou vidlic pro manipulaci palet různých rozměrů.  

 

S-série se stojící obsluhou umožňuje jízdu oběma směry díky příčnému umístění řidiče. 

Maximální rychlost, akceleraci a automatické zpomalení lze nastavit dle podmínek konkrétní 

aplikace. „L“ modely mohou přepravovat současně dva různé náklady díky zdvižným 

podpěrným ramenům. Šasi je úzké pouze 770 mm.  

 

R-série se sedícím řidičem disponuje volantem s ovládáním konečky prstů. Baterii lze snadno 

vyměňovat pomocí vestavěné rolny. Modely SRE135L a SRE160L jsou vybaveny zdvižnými 

podpěrnými rameny pro dvoupaletovou manipulaci a zároveň umožňují efektivní provoz na 

rampách nebo nerovných površích. Uspořádání pedálů je jako v automobilu. Univerzální 

konzola E-bar umožnuje připojení počítače, datových terminálů nebo čteček čárového kódu.  

 

5.2.4. Retraky 

 

Nabídka: 4 série 

 

 R/E série – sedící řidič: s možnsotí náklonu kabiny (nosnost 1 400 – 2 500 kg, max. 

zdvih 12 500 mm), 
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 N série – sedící řidič – pro zakládání v úzkých prostorách (nosnost 1 200 – 1 600 kg, 

max. zdvih 8 500 mm), 

 F-série – sedící řidič – čtyřcestný retrak pro manipulaci dlouhých břemen pro vertikální 

i horizontální manipulaci (nosnost 2 700 kg, max. zdvih 8 000 mm, šířka vidlic až 2 220 

mm), 

 O-série – sedící řidič – odolný pro venkovní i vnitřní prostory (nosnost 1 600 kg, max. 

zdvih 7 500 m). 

 

Všechny modely jsou standardně vybaveny nakláněním vidlic, 360° řízením, systémem 

automatického zpomalení, elektronickým brzdovým systémem, elektronickým rekuperačním 

brzděním, elektronickým řízením rychlosti. Ovládací konzola je nastavitelná. Mezi další 

ovládací prvky a přístroje patří kontrolky teploty motoru, motoru zdvihu a elektronické řídící 

jednotky, elektronické ovládání mini-joysticku konečky prstů, počítadlo provozních hodin, 

informační displej, elektronické řízení s posilovačem a indikátor natočení kol. Vyšší 

bezpečnost zajišťuje automatická parkovací brzda, systém detekce přítomnosti řidiče, 

nouzové vypnutí, parkovací brzda a programovatelný výkon. Vozíky disponují úložnými 

prostory a pedály jsou jako v automobilu. Standardem je také diagnostika závaz s protokolem 

historie závad, indikátor stavu bateri a systém ochrany před vybitím baterie. Volitelně lze 

všechny modely vybavit integrovaným bočním posuvem, elektronickým indikátorem výšky, 

předvolbou výšky zdvihu, multifunkčním joystickem a psací deskou.  

 

R-série je vybavena systémem plynulého spouštění i zdvihu TLC (Transitional Lift Control). 

Horizontální lišta E-bar umožňuje připojení doplňkových zařízení (např. PC). Po aktivaci PIN 

kódem je vozík uveden do provozu a zároveň se automaticky načtou individuální nastavení.  

E-série je vybavena systémem naklápění kabiny dozadu při zvedání vidlic a funkcí 

automatického vyrovnání vidlic. 

 

N-série disponuje úzkým šasi pro užší prostory. Funkce kontroly přístupu BT Access Control 

je zajištěno pomocí PIN kódu. K vozíku je díky E-bar možné připojit počítač, datový terminál 

nebo čtečku čárových kódů. Pedál „mrtvého muže“ vydá při zvednutí nohy akustický signál a 

lze jej naprogramovat na aktivaci automatické brzdy. CAN bus technologie omezuje počet 

komponentů na minimum. Baterii lze na přání měnit z boku. Modely lze upravit pro 

mrazírenské provozy do -35°.  
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F-série je vhodná pro čtyřcestnou manipulaci s dlouhými náklady. Vozík disponuje 360° 

řízením s indikátorem směru. Baterie je uložena bočně na rolnách.  

 

O-série je vybavena velkými superelastickými koly, které zajistí perfektní přilnavost na 

mokrém, resp. zvrásněném, terénu nebo horkém asfaltu, a proto je tato řada vhodná pro 

venkovní použití. Bezpečnost zvyšuje brzdění všemi třemi koly. Modely jsou vybaveny 

systémem plynulého spouštění i zdvihu TLC (Transitional Lift Control). Retraky této série 

jsou nabízeny ve třech variantách ochrany proti povětrnostním vlivům s polykarbonátovými 

okny na stříšce a s jednou nebo více stranami kabiny. Třetí verze nabízí také dveře a topení. 

Ve volitelném vybavení řada disponuje uzavřenou kabinu pro ochranu před povětrnostními 

vlivy.  

 

5.2.5. Vychystávací vozíky 

 

Nabídka: 3 série: 

 

 L-série pro vychystávání 1 a 2 úrovně se stojící obsluhou: celkem 4 řady, z toho 2 řady 

pro intenzivní vychystávání (nosnost 1 200 – 2 500 kg, max. zdvih 800 mm, maximální 

vychystávací výška 2 600 mm), 1 řada - s možností zvedání nosiče nákladu (nosnost 

1 000 kg, max. zdvih 1 880 mm, maximální vychystávací výška 2 800 mm), 1 řada pro 

zakládání a vychystávání z 1. úrovně (nosnost 1 200 kg, max. zdvih 4 150 mm, 

maximální vychystávací výška 1 750 mm), 

 M-série – stojící obsluha: celkem 3 řady, z toho 1 řada pro vychystávání v hustém 

provozu (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 2 480 mm, maximální vychystávací výška 3 400 

mm), 1 řada pro 1., 2. a 3. úroveň vychystávání (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 2 300 

mm, maximální vychystávací výška 3 400 mm), 1 pro stísněné prostory (nosnost 1 000 

kg, max. zdvih 5 300 mm, maximální vychystávací výška 6 300 mm), 

 H-série – stojící obsluha – do vysokých úrovní ve stísněných prostorách (nosnost 1 000 

– 1 200 kg, max. zdvih 11 100 mm, maximální vychystávací výška 12 100 mm). 

 

Všechny vychystávací vozíky jsou vybaveny funkcí automatického zpomalení, elektronickým 

brzdovým systémem, počítadlem provozních hodin, informačním displejem, elektronickým 

řízením s posilovačem, systémem diagnostiky závad se záznamem historie závad, indikátorem 
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stavu baterie a systémem ochrany před vybitím baterie. Vyšší bezpečnost zajišťuje 

automatická parkovací brzda, systém detekce přítomnosti obsluhy, tlačítko nouzového 

vypnutí a programovatelným výkonem. Všechny vozíky lze vybavit pro mrazírenský provoz.  

 

L-série je vybavena funkcí BT Powerdrive pro snadné intuitivní ovládání. Kabeláž je 

jednoduchá díky použité technologie CAN bus. Vozíky využívají rekuperaci energii. Díky 

řídící konzoli E-man, která se zvedá i s plošinou, lze manévrovat bez nutnosti spouštět 

plošinu. Oj s touto konzolí lze pro snadnější couvání a ovládání za chůze posunout na 

libovolnou stranu. Aktivace pomocí PIN kódu poskytuje zabezpečení proti neoprávněnému 

použití a umožňuje přizpůsobit výkonové parametry jednotlivým řidičům.  

 

M-série disponuje systémem BT Optispace s nepřetržitou kontrolou rychlosti pojezdu 

v závislosti na výšce plošiny. Startování pomocí PIN kódů přináší větší provozní bezpečnost. 

Všechny modely této série jsou vybaveny sklopnými bezpečnostními zábranami včetně prahu 

na ochranu nohou. Senzory zabraňují jízdě vozíku, pokud nejsou ruce řidiče na ovládacích 

prvcích. Ovládání je nenáročné pomocí konečků prstů. CAN bus technologie znamená méně 

součástek a spolehlivé řízení motoru a ostatních funkcí.  

 

H-série je určena pro pohyb ve velmi úzkých uličkách s kolejnicovým nebo indukčním 

naváděním. Systém BT Optispace sleduje hmotnost nákladu a výšku zdvihu a přizpůsobuje 

rychlost pojezdu. Funkce zdvihu/spouštění a pojezdu se ovládá pomocí konečků prstů. Po 

nastartování a kontrole přístupu pomocí PIN kódu nebo ID karty se automaticky nastaví 

individuální parametry každého řidiče. Modely jsou vybaveny standardně indikací výšky 

zdvihu s volitelnou funkcí přednastavení výšky zdvihu. Baterii lze pohodlně vyměnit díky 

jejímu uložejní na rolnách. Volitelně lze připojit počítač nebo čtečky čárových kódů. 

Volitelný pokročilý systém ochrany osob detekuje překážky v uličce a následně omezí 

rychlost nebo zastaví vozík. Součástí vozíku je i integrovaná poznámková deska. 
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5.2.6. VNA vozíky (pro velmi úzké uličky) 

 

Nabídka: 3 série: 

 

 R-série – sedící řidič – s obsluhou dole (nosnost 1 250 -1 500 kg, max. zdvih 11 300 

mm), 

 C-série – sedící řidič – s obsluhou nahoře (nosnost 1 000 -1 350 kg, max. zdvih 13 600 

mm, maximální vychystávací výška 14 000 mm), 

 A-série- sedící řidič – s obsluhou nahoře se zvýšenou stabilitou pro manipulaci a 

vychystávání v nejvyšší úrovni (nosnost 1 250 - 1 500 kg, max. zdvih 14 800 mm, 

maximální vychystávací výška 14 250 mm). 

 

Všechny modely disponují nastavitelnou šířkou přes vidlice a volbou šířky šasi. Pro zvýšení 

bezpečnosti jsou vozíky vybaveny automatickým zpomalením, elektronickým brzdovým 

systémem, elektronickým rekuperačním brzděním, elektronickými brzdami podpěrných 

ramen, automatickou parkovací brzdou, tlačítkem nouzového vypnutí a systémem detekce 

přítomnosti řidiče. Standardem je elektronický indikátor výšky, elektronické ovládání 

konečky prstů, počítadlo provozních hodin, informační displej, elektronické řízení 

s posilovačem, indikátor natočení kol, indikátor hmotnosti, diagnostika závad, indikátor stavu 

baterie, systém ochrany před vybitím baterie. Baterii lze vyměnit z boku. Vozíky využívají 

rekuperační energii ze spouštění. Volitelně lze všechny vozíky vybavit naklápěním vidlic, 

indukčním/kolejnicovým naváděním, předvolbou výšky zdvihu, funkcí autorotace a pracovní 

deskou. 

 

Modely R-série jsou k dispozici v provedení s otočnou jednotkou vidlic i s teleskopickými 

vidlemi. Systém TLC (Transitional Lift Control) zajišťuje plynulé pohyby a odstranění otřesů. 

BT Optispace automaticky optimalizuje rychlost pojezdu i zdvihu podle výšky a hmotnosti 

nákladu. Vozík nelze aktivovat bez správného PIN kódu nebo volitelného ID klíče. Po 

přihlášení vozík automaticky načte nastavení příslušného řidiče. Pedály jsou jako a 

automobilu. Desky s elektronikou jsou umístěny v utěsněných skříňkách s Gore-Texovými 

filtry, které je chrání před prachem a vlhkostí.  
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Modely C-série disponují sklopnou konstrukcí stožáru pro snadnou dopravu a instalaci 

k zákazníkovi na běžném silničním vozidle. Vozík je vybaven funkcí BT Optispace.  

 

Modely A-série jsou vybaveny kloubovým šasi pro vynikající stabilitu a minimalizaci 

prostorových nároků. Systém BT ALS (Advanced Lifting System) snižuje množství energie 

potřebné ke zdvižení kabiny a nákladu. Čtyři vzájemně šikmo usazená přední kola zajišťují 

větší stabilitu a efektivní zatížení podlahy až o 25 %. Řemenový pohon pojezdu vidlic přináší 

úsporu hmotnosti, hladší chod, vysokou rychlost pojezdu, menší nároky na mazání a lepší 

výhled z kabiny. Elektronický systém využívá technologii CAN bus. Volitelně lze vozík 

dovybavit pro mrazírenský provoz. 

 

5.2.7. Tahače 

 

Nabídka: 3 série: 

 

 W-série: chodící obsluha - ručně vedený (max. tažná kapacita 800 – 1 500 kg), 

 N-série: stojící řidič – nenáročné operace (max. tažná kapacita 1 000 – 1 500 kg), 

 S-série: stojící řidič – náročné operace (max. tažná síla 3 000 kg). 

 

Všechny tahače jsou standardně vybaveny volbou spřáhla a tažného zařízení, systémem 

automatického zpomalení, elektronickým řízením rychlosti, indikátorem stavu baterie, 

počítadlem hodin a informačním dislejem (volitelné u řady Movit TWE). Automatická 

parkovací brzda, nouzový vypínač/páka a programovatelný vokon zajišťují zvýšenou 

bezpečnost.  

 

Řada Movit N-série pro nenáročné operace a W-série, který je speciálně konstruovaný pro 

přepravu roltejnerů, disponují snadným přístupem k baterii pomocí vestavěné kazety a stolem 

pro výměnu druhé baterie. Díky volantu s hruškou se vozík dokáže otočit kolem své vlastní 

osy. Přístup pomocí PIN kódu zabraňuje neoprávněnému použití. 

 

Řada S-série pro náročné provozy nabízí systém řízení motoru BT Powerdrive s AC 

napájením a centrálním procesorem monitorujícím a řídícím výkon vozíku pro plynulé 

ovládání při všech rychlostech. Vozíky jsou vybaveny systémem rekuperace energie. Vozíky 
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nabízejí možsnot frekvenčně přizpůsobeného odpružení Frequency-Adapted Suspension, tj. 

systémem pružného zavěšení, který pomáhá eliminovat vibrace. Modely nabízejí odkládací 

přihrádky a jsou připraveny na montáž držáku balicí fólie. Systém E-Bar s napájecím zdrojem 

umoňuje připojení počítače nebo čtečky čárových kódů. Vozík automaticky přizpůsobuje 

rychlosti při zatáčení.  

 

5.2.8. Poloautomatické systémy   

 

Nabídka: 1 model automatického paletového vozíku (nosnost 2 400 kg, max. zdvih 140 mm), 

1 model automatického zakladače (nosnost 2 000 kg, max. max. zdvih 1 790 mm), 1 model 

automatizovaného nosiče nákladu pro vysokohustotní skladování (nosnost 1 500 kg). 

 

Automatické vozíky jsou vybaveny vyspělou laserovou navigační a bezpečnostní technologií. 

Vozíky umožňují integraci se systémy hlasové komunikace. Systém BT Autopilot využívá 

standardní vozíky doplněné o prvky automatizace. Vozíky této řady tak lze použít v 

manuálním režimu jako standardní zakladače nebo motorizované paletové vozíky. Disponují 

systémem kontroly přítomnosti řidiče. Vozíky jsou vybaveny systémem BT Powerdrive, 

trakčním systémem Powertrak, přehledným informačním displejem, elektronickým brzdným 

systémem, systémem regenerativního brzdění a baterií vyměnitelnou zboku.  

 

Systém BT Radioshuttle (automatizovaný nosič nákladu) je založen na elektricky poháněných 

nosičích nákladu, které přepravují náklady z a do skladovacích tunelů v regálovém systému se 

speciální konstrukcí. BT Radioshuttle je automatizovaný nosič nákladu, se kterým lze 

manipulovat pomocí standardního čelního vozíku nebo retraku. Dálkově ovládaný BT 

Radioshuttle s vysokou rychlostí pojezdu je radikálním řešením pro efektivní manipulaci se 

zbožím ve vysokohustotních regálových systémech. Systém BT Radioshuttle disponuje 

bezdrátovým dálkovým ovládáním a lze jej použít v mrazírnách a vlhkých prostředích.  
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6. Vícekriteriální posouzení vysokozdvižných vozíků 

 

Každé hodnocení vyžaduje vyvážení několika faktorů (tj. kritérií) - někdy explicitně, někdy 

bez vědomé myšlenky [3]. 

 

6.1. Stanovení kritérií hodnocení 

 

V této práci byl vícekriteriálnímu hodnocení podroben nejběžněji užívaný vysokozdvižný 

vozík - čelní vysokozdvižný vozík s dieselovým pohonem s nosností 2 500 kg. Vzhledem 

k nedostupnosti údajů o ceně vysokozdvižných vozíků a dalších ekonomicko-technických 

parametrech, je hodnocení provedeno výhradně na bázi technických parametrů. 

 

K jejich stanovení byla použita technická norma VDI 2198:2012-12. Ne všichni výrobci se 

ale doporučením VDI řídí a tak technické údaje zapsané dle této normy v katalogových listech 

svých výrobků neuvádějí. Z výše uvedených společností parametry dle VDI 2198 neuvedli: 

Atlet, Balkancar, Belet a.s. a Nissan. Společnost BT pod svým označením čelní 

vysokozdvižné vozíky nevyrábí.  

 

Data technických parametrů byla zpracována do tabulky, která je uvedena v příloze 2. 

Vzhledem k tomu, že výčet technických parametrů je velice obsáhlý a porovnání všech 

parametrů by nevedlo k efektivnímu systému porovnávání, byly stanoveny parametry, které 

jsou z pohledu zákazníka nejdůležitější: 

 

 K1 – vlastní hmotnost (2.1), 

 K2 – zdvih (4.4), 

 K3 – výška nad ochrannou stříškou (kabinou), (4.7) 

 K4 – celková délka (k přední svislé ploše vidlic), (4.20), 

 K5 – celková šířka (4.21), 

 K6 – poloměr otáčení (4.35), 

 K7 – rychlost jízdy s/bez břemene (5.1), 

 K8 – rychlost zdvihu s/bez břemene (5.2), 
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 K9 – stoupavost s/bez břemene (5.7), 

 K10 – výkon motoru podle ISO 1585 (7.2), 

 K11 – spotřeba paliva podle cyklu VDI (60 cyklů). 

 

Vlastní hmotnost je důležitá z hlediska zátěže a nosnosti podlahy. Nejmenších hodnot dosáhl 

Linde H25D s 3 575 kg. Nejtěžší je z porovnávaných čelních VZV Jungheinrich DFG 425s.  

 

Výška zdvihu v nejmenších hodnotách dosáhla 2 960 mm u modelů Toyota 02-8FDF25 a 

Toyota 06-8FD25F a nejvyšší hodnotu vykázal vozík Hyster H2.5CT. 

 

Výška nad ochrannou stříškou (kabinou) uvádí rozměr průjezdnosti např. do vstupních prostor 

skladu. Nejmenší výška nad kabinou je naměřena u modelu CESAB M325 (2 110 mm), 

nejvyšší jsou s rozměrem 2 220 mm modely Jungheinrich DFG 425 a DFG 425s.  

 

Celkovou délkou (k přední svislé ploše vidlic) je míněn rozměr vozíku od zadních kol po 

přední plochu vidlic, tedy bez délky samotných vidlic. Nejkratší vozík je Hyster H2.5CT se 

2 491 mm, naopak nejdelší model je Linde H25D se 2 675 mm. 

 

Nejkratší rozměr v celkové šířce vozíku byl zaznamenán u Hyster H2.5CT – 1 147 mm, 

nejširšími vozíky ze sledované řady jsou modely CESAB DRAGO H 250 a DRAGO E 250, 

oba se shodnými rozměry 1 215/1 250 mm.  

 

Rozměr poloměru otáčení hovoří o délce, která je potřebná k manévru otočení. Nejmenší 

prostor k otáčení potřebují všechny varianty modelu Yale GDP 25 VX a modely Hyster 

H2.5FT, shodně s rozměrem 2 216 mm. Nejvyšší hodnota byla zjištěna u vozíku Linde H25D 

– 2 420 mm. 

 

Hodnoty rychlostí pojezdů, zdvihů a stoupavosti vozíků byly odečítány „s“ břemenem. 

Nejrychleji se pohybuje Linde H25D – 22 km/h, naopak nejpomalejší pojezd mají vozíky 

Hyster H2.5CT, dvě varianty modelu Yale GDP 25 VX a jedna varianta Hyster H2.5FT, 

shodně 16,9 km/h.  

 

Nejrychlejšího zdvihu dosáhne s 0,68 m/s jedna varianta modelu Hyster H2.5FT, nejpomalejší 

zdvih vykazuje Hyster H2.5CT.  
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Nejvyšší stoupavost vykázal model Clark C25D – 44,5 %, nejnižší stoupavost s břemenem 

byla odečtena u modelu Hyster H2.5CT. 

Hyster H2.5CT s motorem Yanmar zaznamenal nejnižší výkon motoru, 29,1 kW. Nejvyšší 

výkon ze sledované řady mají motory značky Kubota modelu CESAB DRAGO H 250 a 

Drago E 250 – 46 kW.  

 

Nejmenší spotřeba paliva na 60 cyklů dle normy VDI byla naměřena u modelu Jungheinrich 

DFG 425 (motor Mitsubishi), Linde H25D (motor Volkswagen) a Still RX 70-25 (motor 

Volkswagen), shodně 2,5 l/h. Nejvyšší spotřebu mají motory Toyota vozíků Toyota 02-

8FDF25 a Toyota 06-8FD25F – 3,6 l/h. 

 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že např. model čelního VZV Hyster H2.5CT nabízí 

nejvyšší zdvih společně s nejkratší délkou (k přední svislé ploše vidlic) a šířkou vozíku, což 

znamená, že je z hodnocené řady nejvíce vhodný do užších prostor. Disponuje nejslabším 

motorem i tím i nejmenšími hodnotami pojezdové i zdvihové rychlosti a stoupavosti. 

 

Oproti tomu model Linde H25D s nejmenší hmotností ze sledované řady čelních VZV není 

příliš vhodný do užších prostor pro svou celkovou šířku a s tím spojenou vysokou hodnotou 

poloměru otáčení. Vozík však díky svému výkonnému motoru dosahuje nejvyšší rychlosti 

s břemenem i bez něj při nízké spotřebě paliva.  

 

Vzhledem k tomu, že výběr nejvhodnější varianty čelního VZV je v prvé řadě limitován 

parametry skladových prostor, byla vybraná kritéria rozdělena na limitní a výkonnostní: 

 

Limitní parametry: 

 

 K1 – vlastní hmotnost (2.1). 

 K2 – zdvih (4.4), 

 K3 – výška nad ochrannou stříškou (kabinou), (4.7) 

 K4 – celková délka (k přední svislé ploše vidlic), (4.20), 

 K5 – celková šířka (4.21), 

 K6 – poloměr otáčení (4.35), 
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Výkonnostní parametry: 

 

 K7 – rychlost jízdy s břemenem (5.1), 

 K8 – rychlost zdvihu s břemenem (5.2), 

 K9 – stoupavost s břemenem (5.7), 

 K10 – výkon motoru podle ISO 1585 (7.2). 

 

Spotřeba paliva podle cyklu VDI (60 cyklů) nebyla uvažována z důvodu, že tento údaj 

neuvedli všichni výrobci a výsledek porovnávání by byl zkreslený. 

 

6.2. Určení preferenčního pořadí VZV 

 

K vícekriteriálnímu posouzení vysokozdvižných vozíků byly stanoveny: 

 

 váhy jednotlivých kritérií metodou preferenčního pořadí kritérií, 

 preferenční pořadí metodou vzdálenosti do fiktivní varianty. 

 

6.2.1. Určení významnosti kritérií 

 

Metoda preferenčního pořadí kritérií je založena na přímém určení pořadí kritérií 

hodnotitelem, přičemž kritéria jsou seřazena od nejvýznamnějšího po nejméně významné. 

Výpočet vah kritérií je rozdělen do dvou částí: 

 

1. Stanovení nenormované váhy vycházející z určeného preferenčního pořadí kritérií: 

 

v n pni i  1  (1) 

 

ni ...,,2,1  

niv   nenormovaná váho i-tého kritéria 

ip   pořadí i-tého kritéria v jeho preferenčním uspořádání 

n   celkový počet kritérií 
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2. Přepočet nenormovaných vah na normované podle vztahu: 

 





n

i

ni

ni
i

v

v
v

1

 (2) 

 

iv   normovaná váha i-tého kritéria 

 

V praxi musí potencionální kupující nejprve porovnat limitní parametry s parametry svých 

prostor, ve kterých bude manipulace probíhat. Zjednodušeně řečeno, pokud například bude 

výška průjezdných vrat skladu maximálně 2 150 mm, je nutné vybírat z nabídky čelní VZV s 

nižší výškou nad ochranou kabinou než je tento rozměr. Výkonnostní parametry oproti tomu 

udávají kvalitu stroje. 

 

Z tohoto důvodu byl proveden výpočet vah i stanovení následné hodnocení ve dvou 

variantách: 

 

A. uvažována jsou všechna kritéria hodnocení, 

B. uvažována jsou pouze výkonností kritéria.  

 

Stanovení vah metodou preferenčního pořadí kritérií pro variantu A. je uvedeno v tabulce 2, 

pro variantu B. v tabulce 3. Určení pořadí kritérií bylo provedeno formou konzultace 

s odborníkem na manipulační techniku. 
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Tab. 2 Výpočet vah pro variantu A. 

Ki pi vni vi 

K1 6 5 0,09 

K2 1 10 0,18 

K3 2 9 0,16 

K4 5 6 0,11 

K5 4 7 0,13 

K6 3 8 0,15 

K7 7 4 0,07 

K8 8 3 0,05 

K9 9 2 0,04 

K10 10 1 0,02 

Celkem 55 55 1,00 

 

Tab. 3 Výpočet vah pro variantu B. 

Ki pi vni vi 

K7 1 4 0,40 

K8 2 3 0,30 

K9 3 2 0,20 

K10 4 1 0,10 

Celkem 10 10 1,00 

 

 

6.2.2. Stanovení preferenčního pořadí 

 

Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty je založena na stanovení vzdáleností jednotlivých 

variant (v našem případě vysokozdvižných vozíků) od tzv. fiktivní varianty, za kterou lze 

považovat: 

 

 Nejlepší variantu, tj. nejlepší hodnoty všech kritérií. Pak variantou optimální bude 

varianta s nejmenší vzdáleností od fiktivní varianty. 
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 Nejhorší variantu, tj. nejhorší hodnoty jednotlivých kritérií. Varianta optimální bude 

varianta nejvíce vzdálená od varianty fiktivní. 

 

Pro vyjádření vzdálenosti od fiktivní varianty je možné využít např. tento vztah: 

 

d v
x x

x x
j i

i

n
i

f

ij

i i

o
 


















1

2

 (3) 

 

ni ...,,2,1  

mj ...,,2,1  

jd   vzdálenost j-té varianty od varianty fiktivní 

iv   normovaná váha i-tého kritéria 

f

ix  hodnota fiktivní varianty pro i-té kritérium 

*

ix  nejlepší hodnota i-tého kritéria 

0

ix  nejhorší hodnota i-tého kritéria 

ijx   hodnota i-tého kritéria u j-té varianty  

n   celkový počet kritérií 

m   celkový počet variant 

 

Příklad stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty pro první čtyři posuzované vysokozdvižné 

vozíky a variantu A. uvádí tabulka 4, pro variantu B. tabulka 5. Určení preferenčního pořadí 

všech vysokozdvižných vozíků je uvedeno v příloze 3. 



50 

Tab. 4 Příklad stanovení preferenčního pořadí VZV pro variantu A. 

Výrobce / VZV 
Cat Lift 

Truck 
CESAB 

Ki vi xi
f = xi

* xi
o DP25N M325 

DRAGO 

H 250 

DRAGO 

E 250 

K1 0,09 3575 4080 0,01 0,05 0,08 0,08 

K2 0,18 4325 2960 0,10 0,13 0,13 0,13 

K3 0,16 2110 2220 0,03 0,00 0,11 0,11 

K4 0,11 2491 2675 0,01 0,08 0,02 0,02 

K5 0,13 1147 1215 0,00 0,00 0,13 0,13 

K6 0,15 2216 2420 0,00 0,06 0,00 0,00 

K7 0,07 22 16,9 0,03 0,03 0,03 0,03 

K8 0,05 0,68 0,41 0,00 0,00 0,03 0,03 

K9 0,04 44,5 15 0,01 0,01 0,02 0,02 

K10 0,02 46 29,1 0,00 0,00 0,00 0,00 

dj 0,44 0,61 0,74 0,74 

Preferenční pořadí VZV 1 15 20 20 

 

Tab. 4 Příklad stanovení preferenčního pořadí VZV pro variantu B. 

Výrobce / VZV 
Cat Lift 

Truck 
CESAB 

Ki vi xi
f = xi

* xi
o DP25N M325 

DRAGO 

H 250 

DRAGO 

E 250 

K7 0,40 22 16,9 0,14 0,19 0,19 0,19 

K8 0,30 0,68 0,41 0,01 0,01 0,15 0,15 

K9 0,20 44,5 15 0,05 0,04 0,09 0,09 

K10 0,10 46 29,1 0,02 0,01 0,00 0,00 

dj 0,46 0,50 0,65 0,65 

Preferenční pořadí VZV 4 6 14 14 
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V případě varianty A. (hodnocení na základě všech kritérií) se nejlépe umístily modely Cat 

Lift Truck DP25N. Tentoto vozík tedy disponuje nejlepší kombinací vybraných parametrů. 

Následuje sestupné pořadí dalších čelních VZV: 

 

 Hyster H2.5CT, 

 Clark C25D, 

 Yale GDP 25 VX (dva modely s výkonem motoru 34,2 kW), 

 Hyster H2.5FT (nejsilnější verze motoru), Yale GDP 25 VX (nejsilnější verze motoru),  

 Hyster H2.5FT (s výkonem motoru 38 kW), 

 Clark CQ25D, 

 Hyster H2.5FT (nejslabší verze motoru), Yale GDP 25 VX (jeden z modelů s výkonem 

motoru 33,9 kW), 

 Yale GDP 25 VX (jeden z modelů s výkonem motoru 33,9 kW), 

 Toyota 06-8FD25F, 

 Toyota 02-8FDF25, 

 CESAB M325, 

 Still RX 70-25TDI-PD, 

 Still RX 70-25, 

 Jungheinrich DFG 425s, 

 Linde H25D, 

 CESAB DRAGO H 250, CESAB DRAGO E 250, 

 Jungheinrich DFG 425. 

 

Při zohlednění pouze výkonnostních parametrů (varianta B.) se nejlépe umístil model Still 70-

25TDI-PD, jelikož nabízí nejlepší poměr výše uvedených parametrů. Následuje sestupné 

pořadí dalších čelních VZV: 

  

 Clark C25D, 

 Clark CQ25D, 

 Cat Lift Truck DP25N, 

 Jungheinrich DFG 425s, 

 CESAB M325, 

 Linde H25D, 
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 Still RX 70-25, 

 Yale GDP 25 VX (dvě verze s výkonem motoru 34,2 kW), 

 Hyster H2.5FT (nejsilnější verze motoru), Yale GDP 25 VX (nejsilnější verze motoru), 

 Toyota 06-8FD25F, 

 CESAB DRAGO H 250, CESAB DRAGO E 250, 

 Toyota 02-8FDF25, 

 Jungheinrich DFG 425, 

 Hyster H2.5FT (s nejslabším výkonem motoru), Yale GDP 25 VX (jedna verze 

s výkonem motoru 33,9 kW), 

 Yale GDP 25 VX (jeden model s výkonem motoru 33,9 kW), 

 Hyster H2.5FT (s výkonem motoru 38 kW), 

 Hyster H2.5CT. 

 

Z rozdílnosti výsledků obou variant vyplývá, že pro výběr nejvhodnějšího čelního VZV 

s dieselovým pohonem a udanou nosností je nutné porovnat nejprve parametry prostoru pro 

manipulaci a v druhé řadě stanovit výkonnostní kritéria vhodná pro plánované konkrétní 

aplikace vozíku pro nejefektivnější naplnění svých požadavků. 
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7. Závěr 

 

Manipulační technika je důležitou a nedílnou součástí logistického systému každé firmy. 

Touto diplomovou prací byla provedena analýza dostupné manipulační techniky řady 

výrobců, kteří operují na českém trhu a nabízejí široké množství manipulačních prostředků 

k různým typům ložných a skladových operací. V práci jsou popsány všechny manipulační 

prostředky uvedených výrobců. 

 

Dalším výstupem práce je souhrnná tabulka technických parametrů nejběžnějších 

vysokozdvižných vozíků na českém trhu – čelní vysokozdvižné vozíky s dieselovým 

motorem s nosností do 2 500 kg.  

 

Současně byla vytvořena metodika pro výběr nejvhodnější manipulační techniky formou 

uplatnění metod vícekriteriálního rozhodování. Tyto metody mohou výrazně snížit 

subjektivitu manažerského rozhodování a tak zkvalitnit vlastní proces výběru manipulační 

techniky. 

 

Při výběru nejvhodnějšího manipulačního prostředku je tedy již jen na manažeru logistiky, 

aby dle účelu manipulace, technických dispozic svých skladových prostor a dalších (zejména 

ekonomických) kritérií, vybral ten nejvhodnější manipulační prostředek pro své podnikání. 
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Příloha 1 

 

Balkancar 

Výroba vozíků v Bulharsku začala v roce 1952, kdy byly vyvinuty první zkušební série 

bulharských elektrických plošinových vozíků. Sériová výroba začala v závodě „6. září“ v roce 

1957. V témže roce byl realizován první vývoz do Československa a SSSR a v následujícím 

roce Balkancar uzavřel kontrakt na dodávku manipulační techniky do Číny. V roce 1958 začal 

Balkancar vyrábět první vysokozdvižné vozíky. V roce 1978 Bulharsko je na prvním místě ve 

světě v celkové výrobě a vývozu vysokozdvižných vozíků. Díky socialistickému plánování a 

více méně  zajištěnému odbytu v rámci RVHP se brzy stal jedním z největších výrobců 

manipulační techniky na světě. Struktura státního podniku "BALKANCAR" se skládala z 

nejen z pěti hlavních montážních závodů. Jeho součástí byla i zařízení pro výrobu polotovarů 

používaných při vytváření elektrických a motorem poháněných vysokozdvižných vozíků. 

Nyní je Balkancar tvořen 39 pobočkami. 31 v Bulharsku a 8 v zahraničí. Jeho továrny vyrábí 

také autobusy, automobily, jízdní kola, vozíky, hydraulické systémy, trakční baterie, těžké 

nákladní automobily a další. Na českém trhu nabízí služby již 50 let. V roce 1991 vznikla 

zápisem do obchodního rejstříku firma BALKANCAR CZ s.r.o. Společnost BALKANCAR 

CZ s.r.o. získal stříbrný certifikát kvality „Kvalitní a ověřená firma“ udělený Evropskou 

databankou, a.s. [20, 21]. 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [22]. 

 

Čelní VZV motorové (diesel/LPG/CNG) 

Nabídka: 5 řad, z toho 4 pro normální použití (nosnost 1 500 – 3 500 kg, max. zdvih 3 300 

mm) a 1 řada s extra nosností s dieselovým pohonem (nosnost 5 000 – 10 000 kg, max. zdvih 

3 300 mm). 

 

Vozíky této řady mají  nový  systém řízení, který výrazně snižuje hodnotu poloměru otáčení. 

Součástí vozíku  je  přehledná přístrojová deska s kompletními provozními informacemi. 

Možnost CNG pohonu. Vhodné pro firmy, které mají v areálu přípojku zemního plynu. CNG 

pohon (stlačený zemní plyn) snižuje provozní náklady až o 50 % a emise až o 30 %.  



 

Tab. 1 Příklad nákladů vozíku o nosnosti 2 500 kg při ročním nájezdu 2 000 Mth 

Palivo Spotřeba Cena paliva Náklady na Mth Roční náklady 

diesel 2,7 l/Mth 36,50 Kč/l 98,55 Kč 197 100Kč 

CNG 2,34m3/Mth 9 Kč/m3 21,06 Kč 42 120Kč 

 

Vozíky řady SL mají nový systém řízení, který výrazně snižuje hodnotu poloměru otáčení. 

Součástí vozíků je přehledná přístrojová deska s kompletními provozními informacemi a 

multifunkčním LCD displejem. Uložení a zakrytování důležitých dílů a zabudovaný sklopný 

válec zásadně redukují provozní hlučnost. Jednopákový řadič směru jízdy umožňuje snadno a 

rychle měnit směr jízdy vpřed a vzad. Nižší těžiště vozíku zajišťuje vyšší stabilitu. Vozíky 

jsou dodávány s možností bočního posuvu. Mezi volitelnou výbavu patří různé vybavení 

kabiny, jako je rádio, topení, klimatizace, atd. 

Čelní motorové vozíky s extra vysokou nosností mají standardní koncepci s převodovkou a 

diferenciálem s hydrodynamickým měničem, jsou vhodné pro speciální manipulaci s velmi 

těžkými břemeny. Volitelně je lze dodat s vytápěnou kabinou.  

Čelní VZV akumulátorové 

Nabídka: 3 řady, z toho 2 řady tříkolových (nosnost 1 300 – 1 800 kg, max. zdvih 3300 mm), 

1 řada čtyřkolová (nosnost 1 500 – 3 000 kg, max. zdvih 3300 mm). 

 

Pohon zajišťují elektromotory v předních kolech s AC technologií, které jsou napájeny trakční 

baterií o různém napětí dle provozní zátěže. Vozíky jsou standardně vybaveny automatickým 

zastavením vozíku po uvolnění pedálu akcelerátoru, rekuperačním brzděním, brzděním 

elektrickým proudem, ochranou proti přehřátí elektromotorů a řídící elektroniky a ochranou 

proti zkratu nebo přerušení obvodu. Mokré brzdy zaručují spolehlivý a kvalitní systém 

brzdění. Vozíky disponují kontrolou přítomnosti řidiče. Boční přístup k baterii usnadňuje její 

manipulaci. Volitelné minipáky a joysticky na loketní opěrce zvyšují komfort obsluhy. 

Vozíky jsou vybaveny čitelným multifunkčním panelem s LCD displejem. Automatická 

reverzace vnitřního motoru zajišťuje tříkolovým modelům lepší otočný rádius vozíku.  

Terénní VZV čelní – diesel/LPG 

Nabídka: 1 řada (nosnost 4000 – 5000 kg, max. zdvih 4500 mm). 



 

Terénní vysokozdvižné vozíky BALKANCAR mají standardní koncepci s převodovkou a 

diferenciálem s hydrodynamickým měničem, jsou vhodné pro speciální manipulaci s velmi 

těžkými břemeny především na nezpevněném povrchu. Terénní vozíky jsou vybaveny 

hydraulicky řízenou uzávěrkou diferenciálu, která při aktivaci zamezí prokluzu hnací nápravy. 

Pro zvýšení účinnosti záběru hnací nápravy je vozík vybaven širokými pneumatikami se 

speciálním dezénem. Volitelně lze dovybavit uzavřenou vytápěnou kabinou pro zimní provoz.  

Akumulátorové plošinové vozíky 

Nabídka: 3 řady (nosnost 2 000 – 15 000 kg). 

 

Standardně jsou vozíky vybaveny ochranným rámem obsluhy a zábleskovým majákem. Je 

možné je dovybavit polokabinou, případně vytápěnou kabinou a náhradní baterií do 

vícesměnného provozu.  

Všechny modely jsou standardně vybaveny servořízením, ovládáním směru jízdy páčkou pod 

volantem, protiskluzovou ložnou plochou, odpruženými nápravami, sedačkami 

s bezpečnostními pásy, nabíječkou a boční výměnou baterie. Brzdění je zajišťováno 

protiproudem. Vozík využívá systému rekuperace energie. Ochrana proti přehřátí 

elektromotorů a řídících obvodů a ochrana proti zkratu a rozpojení elektrických obvodů, 

ochraňují elektrické části proti poškození. Použití hydrostatického servořízení umožnilo 

zmenšení volantu. Hydraulický okruh je vybaven antišokovými ventily. Multifunkční displej 

zobrazuje provozní stav vozíku. Pedály jsou uspořádány jako v automobilu. Pro komfort 

obsluhy je vozík vybaven posilovačem řízení a volitelně také celoprosklenou kabinou nebo 

vytápěnou kabinou.  

Akumulátorové tahače 

Nabídka: 1 řada (nosnost 3 000 – 6 000 kg, tažná síla 1 600 N). 

 

Vozíky jsou vybaveny silnou trakční baterií, která zajistí bezproblémový a ekologický provoz. 

Lze dovybavit polokabinou či zcela uzavřenou kabinou. 

Motorové tahače 

Nabídka: 1 řada diesel/LPG, nosnost 8 000 – 15 000 kg, tažná síla až 20 000 N). 

 

Standardně jsou vybaveny kabinou a silnými motory. Vhodné pro celoroční venkovní použití.  



 

Ručně vedená technika 

Nabídka: 5 řad, z toho: 

 1 řada klasického paletizačního vozíku (nosnost 2 000 – 2 500 kg, ve třech variantách 

délky vidlic: 1x nízkoprofilový – minimální světlá výška, 1x extra dlouhý s délkou 

vidlic až 2 000 mm a 1x extra krátký s rozměrem vidlic 800x400 mm), celolitinové 

jádro hydraulického válce zaručuje dlouholetý bezporuchový provoz. Nájezdová 

kolečka ve standardu, možnost objednat ruční brzdu, 

 1 řada křížového paletizačního vozíku (nosnost 1 000 kg, zdvih 800 mm). Díky zadním 

a předním stabilizátorům, které zabraňují v pohybu ve všech směrech, je zajištěna 

bezpečnost při manipulaci s břemenem ve výšce vyšší jak 400 mm, 

 1 řada plastového paletizačního vozíku s hmotností 38 kg (nosnost 1 000 kg) plně 

nahrazuje pozinkované nebo nerezové provedení. Nejlehčí ve své kategorii (38 kg). Ve 

standardu vybaven rolnami v provedení polyurethan. Možnost dodání v nerezovém 

provedení hydraulických částí. Vhodný pro provozy s agresivním prostředím, pomocník 

pro spediční firmy,  

 1 řada paletizačního vozíku v provedení nerez/galvanik (nosnost 2 500 kg), který 

splňuje nejvyšší hygienické požadavky, 

 1 řada paletizačních vozíků s váhou (nosnost 2 000 – 2 500 kg) s přesností vážení 

0,05 %, rozsahem vážení 0,5 kg a podvozkem řady Premium. 

Ruční nízkozdvižné vozíky 

Nabídka: 3 řady pro chodící obsluhu, nosnost 1 200 – 2 000 kg, max. zdvih 200 mm. 

 

Vozíky řízené za chůze nebo ze stupačky řidiče disponují technologií MOSFET a SEM. Řada 

CX je vybavena integrovanou nabíječkou. Model CX 12 je nejmenší a nejobratnější 

nízkozdvižný vozík určený pro vertikální a horizontální manipulaci, vybaven gumovým 

hnacím kolem, které mu umožňuje vyjet i šikmé plochy. Je kratší než paletový vozík a proto 

je vhodný pro aplikace v užších prostorech.  

Řada QX je vhodná i pro nedokonalý povrch díky zdokonalenému stabilizačnímu systému. 

Ruční vysokozdvižné vozíky 

Nabídka: 3 řady pro chodící obsluhu, nosnost 1 000 – 1 600 kg, max. zdvih 5 500 mm.  

 



 

Řada TX je pro bezpečný provoz vybavena nožní brzdou a bezpečnostním klíčem pro 

zabránění nedovolené manipulace. Standardem je integrovaná nabíječka. Na přání lze vozík 

dodat v obkročné variantě. 

Řada GX je vybavena technologií MOSFET a nabízí tak řešení pro těsné prostory. Pro 

maximální využití síly takto výkonného vozíku byl použit nejvyspělejší a přitom nejlehčí 

elektromotor s hliníkovým jádrem. Díky moderní technologii byl také vybaven bezpečnostní 

ovládací hlavou, která eliminuje přimáčknutí obsluhy při manipulaci s materiálem. 

Standardně je vybavena integrovanou nabíječkou. Volitelně lze objednat startovací nebo 

trakční baterii, plný volný zdvih nebo obkročnou variantu. 

Řada LX je určená k náhradě za čelní motorové vysokozdvižné vozíky. Má robustní 

konstrukci, silný elektromotor a dokonalý stabilizační systém. Standardně dodávaná 

bezpečnostní ovládací oj obsahuje přehledný počítač najetých motohodin a indikátor stavu 

nabití baterie. Postranní umístění zdvihacích válců usnadňuje přepravu. Vozík lze na přání 

dovybavit stupačkou, plným volným zdvihem, přízdvihem nebo boční výměnou baterie.   

 

Belet 

V roce 1912 byl založen závod na výrobu zbraní a strojírenskou výrobu. V období druhé 

světové války podnik zaznamenal úpadek. Strojírenská činnost, již pod názvem Belet - 

okresní průmyslový podnik, byla obnovena v šedesátých a sedmdesátých letech minulého 

století. Podnik se postupně začal zaměřovat na strojírenskou výrobu v oblasti zařízení 

manipulační techniky. Ta se v  průběhu sedmdesátých a osmdesátých let stává, 

prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Merkuria a Strojexport, předmětem exportu 

do převážně do Německa a Itálie.  Usnesením 11. plenárního zasedání Okresního národního 

výboru v Chomutově ze dne 16. 12. 1988 byl založen státní podnik BELET Vejprty. Akciová 

společnost Belet a.s. vznikla v roce 1992 privatizací společnosti Belet s.p. V devadesátých 

letech společnost získala certifikát řízení jakosti ISO 9001. V závěru roku 1997 došlo k 

zavedení čelních vysokozdvižných vidlicových vozíků nejprve jako výrobky vyráběné 

licenčně, postupně nahrazované výrobky vlastního vývoje. Dnes značka Belet  nabízí více než 

200 druhů výrobků a vykazuje 60 % vývoz. Hlavní výrobní a správní budovy se nacházejí v 

okolí Vejprt. [23] 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [24]. 



 

Čelní VZV diesel 

Nabídka: 2 řady – dieselový pohon, nosnost 1 500 – 16 000 kg, max. zdvih 6 000 mm, 2 řady 

– benzinový pohon, nosnost 1 500 – 5 000 kg, max. zdvih 6 000 mm. 

 

Vozíky disponují automatickou převodovkou. Vlastní řazení je pak řešeno pouze pákou s 

polohou vpřed, vzad a neutrál bez nutnosti použití spojkového pedálu. Spojkový pedál je pak 

kombinován s funkcí brzdy, kdy v jedné polovině zdvihu umožňuje mikropojezd a ve druhé 

brzdění. Řízení vozíku je řešeno pomocí servořízení. Na vozíky je možné po dohodě 

montovat přídavná zařízení jako např. katalyzátor výfukových plynů, boční posuv, různé 

druhy čelistí pro speciální použití (role papíru, sudy, apod.), trny na koberce, vyhřívanou 

kabinu atd. Standardní vzdušnicová kola je možné nahradit superelastickými koly nebo 

dvojmontáží.  

Čelní VZV ekumulátorové 

Nabídka: 18 modelů, z toho 12 řad tříkolových: nosnost 600 – 1 950 kg, max. zdvih 6 000 

mm, 6 modelů čtyřkolových: nosnost 1 600 – 3 500 kg, max. zdvih 6 000 mm. 

 

Čtyřkolové a tříkolové modely s jednoduchým i zdvojeným kolem nabízejí u všech verzí 

zdvihacích zařízení sériově montovaný integrovaný boční posuv. V sedadle zabudovaný 

senzor blokuje pojezd vozíku v případě nepřítomnosti obsluhy. Řízení u vozíku s nosností do 

800 kg je řešeno mechanickým převodem, u vozíků s nosností od 1000 kg pomocí 

hydrostatického servořízení. Akumulátorové vozíky jsou standardně vybaveny funkcí 

zpětného dobíjení (rekuperace) pro maximální využití energie akumulátoru. V zorném poli 

řidiče se nachází diagnostický displej. Programovatelný řídící mikroprocesor modifikuje 

tažnou sílu, zrychlení, brzdy, hydrostatické řízení, pohyb vidlic a další funkce vozíku. 

Vysokozdvižné vidlicové vozíky 

Nabídka: 

 S AKU zdvihem a pojezdem: celkem 47 modelů. Z toho 37 modelů s chodící obsluhou 

(nosnost 150 – 3 000 kg, max. zdvih 5 800 mm), modelů řad vozíků s plošinou pro 

obsluhu (nosnost 1 000 – 1 500 kg, max. zdvih 5 415 mm) a 3 modelů retraků 

s plošinou pro řidiče (nosnost 1 300 kg, max. zdvih 4 460 mm), 

 S elektrozdvihem: celkem 7 modelů (nosnost 630 – 1 000 kg, max. zdvih 3 000 mm), 



 

 Ručně vedené: celkem 11 modelů, z toho 4 modely s nožním zdvihem (nosnost 200 – 

400 kg, max. zdvih 1 200 mm), 2 modely s ručním i nožním zdvihem (nosnost 500 – 

1 000 kg, max. zdvih 1 600 mm), 2 modely s ručním zdvihem (nosnost 630 – 1 000 kg, 

max. zdvih 1 600 mm), 1 model s ručním rychlozdvihem (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 

3 000 mm), 1 model lehkého s AKU zdvihem (nosnost 400 kg, max. zdvih 1 415 mm), 

1 model pro sudy s naklápěním vpřed (nosnost 350 kg, max. zdvih 1 425 mm). 

 

Všechny modely vyžadují pevné a vodorovné podlahy bez výtluků a překážek. 

Pro bezpečné odstavení vozíků řad F 12APC, F 12APE, F 12APL, jsou tyto opatřeny 

elektromagnetickou brzdou spřaženou s pojezdovým kolem, která se po zastavení vozíku 

automaticky aktivuje. Vozíky jsou vybaveny trakční baterií s vestavěným dobíječem a 

elektronickým impulsním řízením ZAPI pro ovládání pojezdu a zdvihu vozíku. Modelová 

řada F 12 APC disponuje nastavitelnou šířkou vidlic (252 – 832 mm). Vozíky řady F 

15APDL disponují řídící jednotkou ZAPI a trakční baterií s vestavěným dobíječem.   

Vozíky řad F 16AP, F 20AP, F 30AP jsou vybaveny zdvihovou hydraulickou jednotkou, 

trakční baterií s vestavěným dobíječem. Řady F 20AP a F 30AP disponují elektronickým 

impulsním řízení pro ovládání pojezdu a zdvihu vozíku. 

Vysokozdvižné vozíky řady FX 10AP s AKU pojezdem a zdvihem a řada vysokozdvižných 

vozíků FX 15AP s hydraulickým systémem jsou vybaveny bezpečnostním spínačem zdvihu, 

který se aktivuje při maximálním zdvihu a dojde k zastavení čerpadla. Pojezdová jednotka je 

vybavena elektromagnetickou brzdou, která je aplikovaná pomocí pružiny a uvolňovaná 

elektronicky. Brzda je aktivována polohou ovládací hlavy. Ovládací hlava je ergonomicky 

tvarovaná, vybavena tlačítkem pro zdvih, spouštění a klaksonem. Vozík je vybaven funkcí 

automatického snížení rychlosti při pojezdu se zdviženou vidlicí při 12" či vyšší. Díky 

malému akčnímu rádiusu je vozík vhodný do úzkých pracovních uliček. Řídící jednotka 

Curtis zajišťuje nízký točivý moment a tím zvyšuje životnost motoru a baterie. Vozík může 

být na požadavek zákazníka vybaven plošinou pro obsluhu, která snižuje únavu obsluhy. 

Dvojí zdvih palet u řady FX 10AP zvyšuje produktivitu a nedochází k tření palet o podložku. 

Řada FX 12AP disponuje trakční baterií s externím nabíječem a je volitelně vybavena 

plošinou pro obsluhu, která snižuje únavu obsluhy. 

Řada vozíků FSX 015A s AKU zdvihem a ručním pojezdem je vhodná pro využití v 

průmyslu, laboratořích, kancelářských prostorách a pro využití v "bílém" průmyslu. 

Všechny vysokozdvižné vozíky s elektropojezdem jsou vybaveny pro vyšší bezpečnost 

nášlapnou brzdou na pravém otočném kole. Řada F 10ML je vybavena třífázovým 



 

elektromotorem, ovládací skříňkou s reverzním spínačem a zástrčkou pro prodloužený kabel 

s napětím 400V/ 16A pro připojením vozíku.  

Modely ručeně vedených vysokozdvižných vozíků LFC 2N a LFCX jsou vybaveny nožním 

pohonem zdvihu a pojezdu. Model LFCX je vybaven pojistným ventilem proti přetížení.   

Model LFCX 4A15 s AKU disponuje zdvihem speciální konstrukce, který v sobě kombinuje 

funkce zdvihu, přepravy a stohování. Vozík je vybaven interním nabíječem a startovací 

baterií. 

Vysokozdvižný vidlicový vozík FX 10RL16Q s ručním i nožním pohonem zdvihu a pojezdu 

je vybaven funkcí rychlozdvihu pro minimální namáhání obsluhy.  

Model FX 10R3Q s ručním pohonem zdvihu a pojezdu je vybaven hydraulickým agregátem. 

Ocelové profily ve tvaru C poskytují vysokou pevnost a stabilitu. Vozík je vybaven funkcí 

rychlozdvihu pro minimální namáhání obsluhy.  

Vysokozdvižný vozík FSX 035R014/O na sudy s naklápěním vpřed je vhodný zejména pro 

přepravu sudů s tekutým materiálem, s možností přepravy v nakloněné poloze. Naklápění 

sudů je ovládáno otáčením ovládací rukojeti, která se nachází po straně vozíku.  

Nízkozdvižné vidlicové vozíky s AKU zdvihem a pojezdem  

Nabídka: 7 řad, z toho 4 nízkozdvižných AKU paletových vozíků pro chodící obsluhu 

(nosnost 2 000 – 5 000 kg, max. zdvih 200 mm), 1 řada nízkozdvižných AKU paletových 

vozíků s plošinou (nosnost 2 000 kg, max. zdvih 215 mm), 1 řada nízkozdvižných paletových 

vozíků s AKU pojezdem a AC zdvihem pro chodící obsluhu (nosnost 1 500, max. zdvih 200 

mm), 1 řada nízkozdvižných paletových vozíků s AKU pojezdem a AC zdvihem s plošinou 

pro obsluhu (nosnost 2 200, max. zdvih 200 mm). 

 

Zdrojem napětí všech modelů je trakční baterie. Podmínkou pro bezpečný a spolehlivý provoz 

paletových vozíků pro chodící obsluhu jsou pevné a rovné podlahy bez výtluků a překážek.   

Nízkozdvižný vidlicový vozík s akumulátorovým pojezdem a zdvihem vidlice se sklopnou 

plošinou pro stojícího řidiče NF 20APL-SP je konstrukčně řešen jako oddělitelná konstrukce 

rámu a pojezdové jednotky s hnacím motorem. Nízkozdvižný vidlicový vozík je určen pro 

přepravu zboží na paletách s nižší nabírací výškou (dle typu vozíku) popř. na paletách a 

plošinách obdobných rozměrů přizpůsobených k nabírání na zdvižnou vidlici.  

Vozík NFX 15AP/AC je vybaven 3-fázovým AC motorem pohonu, který je bezúdržbový, 

zajišťuje dlouhou pracovní dobu mezi dvěma dobíjeními, vysokou účinnost při zrychlování a 

brždění ve svazích. Vozík je vybaven elektronickou jednotkou ZAPI. Hydraulické čerpadlo 



 

vysoké kvality zajišťuje nízkou hlučnost, maximální efektivnost a trvanlivost. Pohonná 

jednotka je vybavena elektro-magnetickou brzdou, která je aplikována automaticky pomocí 

pružiny a uvolňována elektricky. Ergonomicky zkonstruovaná ovládací hlava je vybavena 

tlačítky pro zdvih, pojezd, spouštění a klakson. Bezpečnostní spínač zdvihu je aktivován při 

maximální výšce zdvihu a dojde k vypnutí motoru čerpadla. 

Model NFX 22AP/AC může být vybaven na požadavek zákazníka plošinou pro obsluhu a 

bočními ochrannými zábranami pro vyšší bezpečnost a pohodlí obsluhy. Motor pojezdu je 

vybaven 3-fázovou AC technologií, což zajišťuje dobré rozběhové vlastnosti, snadnou jízdu 

ve svazích, úsporu energie (při zpomalování, jízdě ve svazích nebo při bržděni dochází k 

zpětnému získávání energie. 

Paletové vozíky  

Nabídka: 35 modelů, z toho: 

 nízkozdvižné ruční OCRR – 14 modelů klasických (nosnost 1 300 – 2 500 kg), 1 model 

nerezových (nosnost 2 000 kg), 

 paletové vozíky standard – celkem 18 modelů, z toho 7 modelů nízkozdvižných 

paletových vozíků (nosnost 1 250 – 3 000 kg), 1 model zúženého ručního paletového 

vozíku (nosnost 2 000 kg, šířka vidlic 450 mm), 1 model rozšířeného ručního 

paletového vozíku (nosnost 2 000 kg, šířka vidlic 685 mm), 1 model nízkozdvižného 

paletového vozíku rychlozdvižného (nosnost 2 000 kg), 1 model vysokozvižného 

paletového vozíku (nosnost 1 000 kg, maximální výška zvihu 800 mm), 1 model 

čtyřcestného ručního paletového vozíku (nosnost 1 500 kg), 2 modely ručních 

paletových vozíků nízkoprofilových (nosnost 1 000 – 1 500 kg), 1 model 

nízkozdvižného terénního paletového vozíku (nosnost 1 200 kg, maximální výška 

zdvihu 233 mm, stavitelná šířka vidlic), 1 model nízkozdvižného paletového vozíku 

s váhou (nosnost 2 000 kg), 1 model nízkozdvižného paletového vozíku s váhou a 

tiskárnou (nosnost 2 000 kg), 1 řada nízkozdvižného paletového vozíku nerez/chrom 

(nosnost 2 000 kg), 

 paletové vozíky elektrické – celkem 2 modely: 1 model vysokozdvižného paletového 

vozíku s elektrozdvihem (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 800 mm), 1 model 

vysokozdvižného paletového vozíku s AKU pojezdem a ručním zdvihem (nosnost 1 500 

kg, max. zdvih 200 mm). 

 



 

Pohybem oje modelů vozíku OCRR směrem nahoru a dolů se uvádí v činnost hydraulika, 

která pomocí pákového mechanismu zvedá rám vozíku. Spouštění a zvedání vozíku se 

provádí změnou polohy ovládacího ventilu, který má tři polohy - zdvih - manipulační poloha - 

spouštění. Ovládání se provádí páčkou umístěnou na oji vozíku. 

Podmínkou standardních paletových vozíků pro bezpečný a spolehlivý provoz jsou pevné a 

rovné podlahy bez výtluků a překážek.  

Rychozdvih modelu NF 20NLQ je funkční do hmotnosti břemene 250 kg, na zvednutí do 

nejvyšší polohy jsou nutné 4 zdvihy. U břemen nad 250 kg se hydraulický systém 

automaticky přepne na normální výkon a ke stejné výšce zdvihu je potřeba 13 zdvihů. 

Vysokozdvižný paletový vozík NF 10NLY má víceúčelové využití jako zdvihací plošina či 

paletový vozík. Při dosažení určité výšky se vozík stává automaticky stacionárním. Plynule 

nastavitelná regulace klesání chrání náklad proti poškození. Bezpečnostní ventil chrání vozík 

proti případnému přetížení.  

Jízda a zatáčení čtyřcestného paletového vozíku NF 15NL4C je plynulá pomocí oje, kterou 

lze otáčet o více jak 90 stupňů od přímého směru jízdy. To umožňuje využití v menším 

pracovním prostoru.  

Nízkozdvižné vidlicové vozíky NF 15NLN51, NF 10NLN35 jsou určeny pro přepravu zboží 

na paletách s nižší nabírací výškou (dle typu vozíku) popř. na paletách a plošinách obdobných 

rozměrů přizpůsobených k nabírání na zdvižnou vidlici.  

Terénní nízkozdvižný paletový vozík NFX 12TR se vzdušnicovými koly je vhodný pro 

použití na různých druzích povrchů. Disponuje stavitelnou šířkou vidlic (212 - 735 mm).  

Nízkozdvižný paletový vozík s váhou NF 20NLS je vybaven váhou typu BH2S s přesností 

vážení +/- 1 kg. 

Nízkozdvižný paletový vozík s váhou a tiskárnou F 20NLSP je vybaven váhou typu BH2S 

s přesností vážení +/- 1 kg a tiskárnou TP uP-A.  

Všechny díly modelu NF 20NLST včetně celého vozíku jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo 

chromovány. Využití v provozech, kde se používá leptavá kyselina a solné roztoky. 

Vysokozdvižný elektrický paletový vozík NFX 10R/A0 disponuje nůžkovým provedením. 

Zdvih břemen je možné provádět dvěma způsoby - ručně či elektricky, spouštění břemen je 

prováděno manuálně. Uvnitř umístěná baterie zajišťuje nízké těžiště a tím výbornou 

ovladatelnost vozíku.  

Nízkozdvižný paletový vozík NFX 15RP je vybaven bateriovým pojezdem se startovací 

baterií a vestavěným dobíječem. Regulace rychlosti pojezdu je nepolární, podobné ovládání 



 

jako u vysokozdvižných a nízkozdvižných AKU vozíků. Vozík disponuje elektronickou 

jednotkou ZAPI. Bezpečnost zajišťuje elektromagnetická brzda. 

 

Cat Lift Truck 

Společnost založil před více než osmdesáti lety Lester M. Sears se svou vizí přizpůsobení 

zemědělských traktorů na průmyslové využití. Lesterův první vozík představoval inovace, 

které se staly standardem u vysokozdvižných vozíků. V roce 1965 se společnost Towmotor 

stala dceřinou společností Caterpillar Tractor Company of Peoria a výroba přesídlila do 

továrny ve městě Mentor. Vznikla značka Cat® Lift Trucks. V roce 1983 uzavřel Caterpillar 

smlouvu s Daewoo Heavy Industry na výrobu vysokozdvižných vozíků v Jižní Koreji a 

oznámil uzavření závodu v Mentoru (oficiálně uzavřen v roce 1985). V roce 1992 společně s 

japonským Mitsubishi Heavy Industries vytvořil společný podnik: Mitsubishi Caterpillar 

Forklift America Inc (MCFA) pro výrobu a trh vozíků ve Spojených státech. Ve stejném roce 

vznikl společný podnik Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (MCFE) BV, který kombinuje 

technologickou, marketingovou a finanční sílu společnosti Mitsubishi Heavy Industries Ltd a 

Caterpillar Inc. Dnes Cat ® Lift Trucks má své továrny v Japonsku, USA a Nizozemí. V roce 

1998 firma získala certifikát ISO 9001 a v roce 2002 certifikát ISO 14001. Manipulační 

technika je prostřednictvím nezávislé sítě prodejců nabízena v Evropě, Africe i na Středním 

východě.  

V České republice je od roku 1992 výhradním zástupcem pro prodej a servis 

vysokozdvižných vozíků a skladové techniky Cat Lift Trucks společnost Kromexim Material 

Handling ČR a.s. [27] 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [28]. 

 

Vysokozdvižné vozíky s dieslovým motorem 

Nabídka: 4 řady - nosnost 1 500 – 16 000 kg.  

 

U modelů DP15 - DP35N lze vybrat varianty s cyklónovým odlučovačem a lapačem jisker, 

filtrem pevných částic nebo výše posazeným výfukem. Volitelně je k dispozici systém 

vyrovnávání stožáru: Obsluha může jediným stisknutím tlačítka vyrovnat stožár do úhlu 90o 

vůči zemi pro přesné nakládání palet. V kabině se nachází přehledný displej s funkcemi 



 

alarmu pro vyšší bezpečí obsluhy, stroje i manipulovaného materiálu. Dojde-li k opuštění 

sedadla řidiče detekce přítomnosti obsluhy (PDS) zablokuje řídící a hydraulické funkce. 

Parkovací brzda disponuje dvojitým účinkem. Robustní zesílený rám a optimálnější uložení 

motoru snižují výšku těžiště, zvyšují stabilitu a provozní bezpečnost. Dvoustupňový 

cyklonový filtr nasávaného vzduchu snižuje nároky na údržbu. Vozíky jsou vybaveny VCM 

řídicím modulem (Vehicle Control Modul) pro snazší odstraňování závad a preventivní 

údržbu. Kryty na spodní straně rámu bránící pronikání prachu a snížují provozní hlučnost. 

Šestiválce s velmi klidným chodem modelů řady DP40-55N jsou vybaveny předkomorou 

umožňující efektivní práci každého jednotlivého válce nezávisle na zatížení a rychlosti. 

Speciálně umístěný systém nasávání vzduchu prodlužuje životnost vzduchových filtrů. 

Multifunkční LCD displej s indikátory všech bezpečnostních funkcí umožňuje rychlé 

vyhledání a odstranění závad. Joystickové hydraulické ovládání stožáru. LED pracovní světla 

a přední/zadní kombinovaná LED světla. Modely jsou vybaveny detekcí přítomnosti řidiče 

PDS. 

Bezpečnost zajišťuje elektronická parkovací brzda obsluhovaná tlačítkem a hydraulicky 

řízené bubnové brzdy. Vozíky disponují systémem identifikace obsluhy včetně PIN kódu. 

Počítač motohodin. Chladicí systém je navržen tak, aby se zmírnilo zanesení chladiče. Pružně 

uložená hnací jednotka se dvěma rychlostmi vpřed a jednou rychlostí vzad zajišťuje dobrou 

stoupavost a vysokou cestovní rychlost. Hydrostatický řídicí systém umožňuje snadné 

manévrování s vozíkem. 

Modely DP60 - DP70 jsou poháněny odolnými vznětovými šestiválci s atmosférickým 

plněním s dvoustupňovou automatickou převodovkou. Splňují emisní nařízení EURO level II. 

Vozíky jsou vybaveny hydraulickými brzdami s podtlakovým posilovačem. 

Modely DP80N - DP160N jsou poháněny přeplňovanými vznětovými šestiválci s 

mezichladičem. Splňují emisní nařízení EURO level II. Kyvná řízená náprava na radiálních 

čepech zajišťuje výbornou ovladatelnost a dokonalý kontakt i na problematickém povrchu. 

Přenos vibrací do pracoviště obsluhy eliminují pryžová lůžka motorů a hnací hřídele s 

kardanovými klouby. Modely 8 a 9 tun disponují třístupňovou automatickou převodovkou a 

výkonnými hydraulickými brzdami s pneumatickým posilovačem.  

Vysokozdvižné vozíky s plynovým motorem 

Nabídka: 4 řady - nosnost 1 500 – 7 000 kg.  

 

Modely jsou vybaveny detekcí přítomnosti řidiče PDS. 



 

Řady GP15 - DP35N nabízí podobné vlastnosti a výbavu jako u dieselových řad DP15 - 

DP35N s ohledem na LPG pohon. Totéž platí u řad GP40 – GP55N, které mají podobné 

vlastnosti jako řady DP40-55N. 

Řady GC20 – GC33N a GC35K – GC70K STR jsou vybaveny systémem řízení motoru a 

řízeným katalyzátorem pro zvýšený výkon, nižší hladinu emisí a spotřebu paliva. Uložením 

motoru na pryžových blocích se eliminují vibrace. Rozmístění pedálů je jako u klasických 

automobilů. Řady GC20 – GC33N nabízí kompaktní konstrukci a všestrannost při manipulaci 

v úzkých prostorách. Aktivní systém ochrany motoru brání jeho poškození v důsledku 

přehřívání, systém zapalování bez rozdělovače má delší životnost a obdélníkový žebrový 

chladič s vysokou účinností chlazení je řešený tak, aby se snížilo riziko jeho ucpávání. 

Volitelně je k dispozici systém stranového posuvu. Řady GC35K – GC70K STR Plně 

hydrostatické řízení zajišťuje snadnější manévrování ve stísněných prostorách. Řídící 

jednotka zajišťuje řízení nejdůležitějších funkcí a rychlejší vyhledávání příčin problémů v 

elektronických komponentách. 

Vysokozdvižné vozíky s elektrickým motorem 

Nabídka: 7 řad, z toho 2 tříkolové - (nosnost 1 000 – 2 000 kg) a 5 čtyřkolových (nosnost 

1 600 – 5 500 kg). 

 

Kompletní řada elektrických vozíků nabízí programovatelné funkce pro bezpečnou 

manipulaci s nejrůznějším materiálem, jako je sklo, plasty, cihly apod. Regenerativní brzdění 

zrychluje pracovní cykly, prodlužuje výdrž baterie a snižuje opotřebení brzd. Modely jsou 

vybaveny detekcí přítomnosti řidiče PDS. 

Řady EP10-15KRT PAC nabízí 5 programovatelných režimů pro přizpůsobení stroje různým 

provozním podmínkám. Rozmístění pedálůje jako u klasických automobilů. Řídící jednotka je 

vybavená funkcí rutinní diagnostiky. Systém aktivní ochrany monitoruje funkce motoru, řídicí 

jednotky a baterie. 

Řady EPNT nabízejí tříkolovou variantu (EP16N T – EP20N T) nebo čtyřkolovou variantu 

(EP16N - EP20N CN). Ergonomický systém ovládání špičkami prstů Fingertip Control 

umožňuje přesné ovládání, jeho umístění na seřizovatelné loketní opěrce přispívá ke komfortu 

obsluhy. Pro tříkolové i čtyřkolové modely je k dispozici volitelný systém manuálního 

hydraulického ovládání pro přesné a citlivé ovládání mechanismů. Standardní funkce ovládání 

špičkou prstu ‘fly-by-wire’. Na přehledném displeji se zobrazují provozní informace. Na 

podsvíceném displeji je k dispozici indikátor bezpečnostního pásu, počítadlo motohodin, 



 

indikátor parkovací brzdy a indikátor detekce poruchy. Programovatelný systém diagnostiky 

(MicroCommand® controller) s možností načtení dat do PDA umožňuje rychlé vyhledávání 

příčin problému a je vybaven funkcí historie. Speciální konstrukce profilů rámu umožňuje 

rychlé a snadné připojení vodotěsné kabiny. Technologie CAN-bus zjednodušuje propojení 

elektrických komponent, snižuje jejich počet a usnadňuje údržbu a servis.  

Modely čtyřkolových řad EP20K PAC - EP35K PAC jsou vybaveny spínači ovládanými 

špičkami prstů, které umožňují řízení rychlosti hydraulických funkcí pro přesné ukládání 

materiálu. Přehledný LCD displej. Na přístrojovém panelu se zobrazuje čas, motohodiny 

pohonu a hydraulického motoru, rychlost pojezdu a stav nabití baterie. Integrovaný 

monitorovací systém (MicroCommand® controller) obsluhu upozorňuje na hrozící nebezpečí. 

Uzavřená koncepce motoru čtyřkolových řad EP40-EP50 umožňuje provoz i ve velmi 

náročných podmínkách. K dispozici je celkem pět programovatelných režimů pro 

přizpůsobení stroje libovolné aplikaci. Přehledný displej nabízí digitální počítadlo motohodin, 

indikátor stavu baterie, systém blokování zdvihu, hodiny, poruchové kódy a varovné 

indikátory. Systém automatické redukce rychlosti pro stabilnější chování vozíku při zatáčení 

s břemenem. Automatická parkovací brzda a systém ochrany proti převrácení zajišťují 

stabilitu zaparkovaného stroje dokonce i na nakloněných rampách. Rozmístění pedálů jako u 

klasických automobilů. Bezúdržbové mokré kotoučové brzdy a AC motory snižují náklady na 

servis. Inteligentní systém monitorování umožňuje obsluze přehled o všech hlavních funkcích 

stroje během provozu, což umožňuje včasné zajištění údržby v případě potřeby. 

Modely čtyřkolových řad EC15-30N, EC35-55N nabízejí kompaktní šasi, které umožňuje 

nasazení i ve velmi stísněných prostorách, a zesílený stožár. Vysoce účinná hydraulika nabízí 

zdokonalené řízení dodávky oleje, hladší chod, delší dobu nepřetržitého provozu a delší 

životnost komponent. Volitelná varianta se systémem vysunování zrychluje výměnu baterie 

pro aplikace s vícesměnným provozem. Funkce programování diagnostiky prostřednictvím 

displeje a PDA nebo notebooku usnadňují a zrychlují servis.  

Paletovací vozíky 

Nabídka: 4 modely s chodící obsluhou (nosnost 1 300 – 2 000 kg), 2 modely s plošinou 

(2 000 – 2 500 kg), 2 modely s plošinou pro manipulaci dvou palet zároveň (nosnost 1 000 + 

1 000 kg), 1 model se stojící obsluhou (nosnost 2000 kg, rychlost 11 km/h), 1 model se sedící 

obsluhou (nosnost 2 000 kg). 

 



 

Řady NPP13M – NPP20MR s chodící obsluhou disponují řídicí tyčí s vysoce komfortním 

ovládáním. Model NPP13M je vybaven integrovaným nabíjecím zařízením a disponuje 

nízkou hmotností. Model NPP20MR je vybaven sklápěcí plošinou pro obsluhu pro 

překonávání delších vzdáleností. Zúžené konce vidlic pro přesnější nakládání palet. Pomocná 

opěrná kolečka vedle hnaného kola zajišťují vysokou stabilitu i na nerovném povrchu. 

Prostřednictvím naprogramování v elektronické řídicí jednotce je možno vozíky přizpůsobit 

pro požadavky konkrétní aplikace. Integrovaný systém diagnostiky na minimum snižuje 

prostoje. Regenerativní brzdy prodlužují délku nepřetržitého provozu. 

Řady s plošinou NPV20N - NPV25NH jsou po vyklopení plošiny a bočních chráničů vhodné 

i pro práci v úzkých prostorách. Odolné a polstrované boční hliníkové chrániče poskytují 

dokonalou oporu, bezpečnost a komfort, plošina je odpružená. Model NPV25NH oje vybaven 

baterií s kapacitou 500 Ah pro prodloužení doby nepřetržitého provozu. Model NH určený 

pro náročné podmínky je standardně vybaven kladkami a zámkem baterie, model N má prvky 

usnadňující a zrychlující výměnu baterie ve volitelné výbavě. Kolečka s těsněním proti prachu 

přispívají k prodloužení životnosti komponent. 

Paletovací vozíky NPV20ND pro dvě palety s plošinou umožňujeí efektivní přemísťování 

dvou palet současně. Po vyklopení plošiny a bočních chráničů a s funkcí vyřazení zámku 

řídící tyče jsou vhodné i pro práci v úzkých prosotrách.  

Elektrické paletovací vozíky se stojící obsluhou NPR20N a se sedící obsluhou NPS20N 

nabízí volitelný systém řízení ‘Fly-by-wire’ pro lepší schopnosti manévrování zejména ve 

stísněných prostorách. Účinné regenerativní brzdění. Standardní konzola je vybavena 

displejem, varovnými kontrolkami, indikátory směru pojezdu, počítadlem motohodin a 

ukazatelem kapacity baterie. Elektronický systém řízení nabízí rozsah 360°. Úzké šasi pro 

efektivní manévrování. Řídicí jednotka typu MOSFET umožňuje programování rychlosti, 

akcelerace, regenerativního brzdění apod. Baterie je umístěna na rolnách pro usnadnění 

výměny. Nezávisle řízený motor pohonu (SEM) pro optimalizaci výkonu. Zaoblené konce 

vidlic usnadňují zasunutí do palety. Modelová řada NPR20N je navíc vybavena odpruženou 

podlahou pracoviště obsluhy. Modely nabízejí programovatelné funkce a speciální 

příslušenství například pro práci v chladírenských provozech nebo prodloužené vidlice 

umožňují přizpůsobení vozíku pro libovolnou aplikaci. 

Stohovací vozíky  

Nabídka: 20 modelů, z toho 7 s chodící obsluhou (nosnost 1 000 – 1 600 kg, max. zdvih 5 400 

mm), 6 s plošinou (nosnost 1 200 – 1 600 kg, max. zdvih 5 400 mm), 4 se stojící obsluhou 



 

(nosnost 1 200 – 2 000 kg, max. zdvih 6 500 mm) a 3 se sedící obsluhou (nosnost 1 500 – 

2 000 kg, max. zdvih 6500 mm). 

 

Cat systém kompenzace zatížení/tlaku působícího na hnané kolo zvyšuje stabilitu i na 

nakloněném povrchu a s nákladem, počítadlo motohodin a indikátor kapacity baterie obsluhu 

včas upozorní na nutnost výměny.  

Modely řady NSP10-16N jsou vybaveny funkcí mikropojezdu pro manipulaci s citlivým 

zbožím. Kompaktní šasi, rozsah řízení 190° a funkce vyřazení zámku řídicí tyče umožňují 

přesné manévrování i ve stísněném prostoru. Regenerativní brzdění zpomaluje vybíjení 

baterie. ‘I’ modely s výchozím zdvihem jsou určeny pro práci na rampách a nakloněném 

povrchu a také pro manipulaci s dvěma břemeny současně. ‘S’ modely s vidlicemi FEM 2A 

jsou vybaveny obkročnými opěrami pro manipulaci se speciálními paletami. Proporční nebo 

plynulé spouštění (standardně u NSP16N/NI/NS, u NSP12N/NI/NS volitelná výbava) 

umožňuje bezpečnou manipulaci s citlivým zbožím. Modely NSP10N & 12N jsou standardně 

vybaveny 1-rychlostním zdvihovým systémem a 2-rychlostním systémem spouštění. 

U modelů řady NSV12-16 s plošinou je v případě potřeby možno sklopit plošinu i boční 

chrániče zavěšené na pružinách a snížit tak rozměry stroje pro práci ve stísněném prostoru. 

Řídicí jednotka typu MOSFET umožňuje programování akcelerace, rychlosti a chování brzd. 

Výkonný střídavý elektromotor pojezdu je odolný proti vniknutí vody a prachu. Regenerativní 

brzdění zrychluje pracovní cykly, prodlužuje výdrž baterie a snižuje opotřebení komponent. 

Baterie je uložena na rolnách. 

Modely řad NSR12-20N se stojící obsluhou a modelové řady NSS15-20N se sedící obsluhou 

disponují vysokofrekvenční řídicí jednotkou typu MOSFET a „fly-by-wire" řízením. Velmi 

kompaktní šasi umožňuje nasazení ve stísněných prostorách. Proporční řízení zdvihu a 

spouštění pákou hydrauliky umožňuje přesné stohování. Kladky usnadňují výměnu baterie při 

delším nepřetržitém provozu. Na konci zúžené vidlice usnadňují nakládání palet. 

Regenerativní brzdění prodlužuje intervaly nabíjení při nepřetržitém provozu a zpomaluje 

opotřebovávání provozní brzdy. Volitelná výbava zahrnuje postranní stabilizační opěry. 

Modelové řady NSS15-20N nabízí funkci „výchozího zdvihu" pro bezpečnou manipulaci s 

paletami na rampách. 

Vysokozdvižné vozíky se sedící obsluhou  

Nabídka: 1 řada (nosnost 1 400 – 2 500 kg, max. zdvih 11 500 mm). 

 



 

Řízení s rozsahem 360° nevyžaduje žádné úsilí. Citlivost hladkého progresivního řízení se s 

rostoucí rychlostí pojezdu snižuje, aby zůstala zachována stabilita stroje při ostrých zatáčkách 

ve velké rychlosti. Bez sešlápnutí bezpečnostního pedálu u levé nohy je ovládání vozíků 

zablokované. Rychlost pojezdu se při překročení volného zdvihu progresivně snižuje z 

maxima 12 km/h až na 2,5 km/h. Volitelně je baterie na rolnách pro snadnou výměnu.  

Vysokozdvižný vozík s pojezdem několika směry se sedící obsluhou 

Nabídka: 2 modely (nosnost 2 000 – 2 500 kg, max. zdvih 3 000 mm). 

 

Se systémem řízení čtyř kol vozík zvládne pojezd dopředu, dozadu, do stran, krabí pojezd s 

paralelně srovnanými koly i otáčení. Každé z kol má vlastní nezávislý motor řízení, řídicí 

jednotku a brzdovou soustavu. Všestranné možnosti pojezdu umožňuje ‘fly-by-wire’ řízení. 

Režimy pojezdu se přepínají voličem. Pro snazší práci ve větších výškách je k dispozici 

indikátor výšky zdvihu s volitelnými předvolbami výšky. Bohatá nabídka funkcí diagnostiky 

zkracuje dobu potřebnou pro zjištění příčiny problému a její odstranění.  

Nízkozdvižné vychystávací vozíky se stojící obsluhou  

Nabídka: 2 řady, nosnost 1 000 – 2 000 kg, max. zdvih 11 500 mm. 

 

Řada NOL10N s řídicí tyčí a se zvedací plošinou umožňuje volný posun vidlic pro manipulaci 

se speciálními paletami se dnem. Modely disponují neomezeným elektrickým řízením s 

rozsahem 360 stupňů a zdvojeným ovládáním na obou stranách vozíku. Baterie pohonu na 

rolnách pro usnadnění výměny. Multifunkční displej je vybaven ukazatelem kapacity baterie, 

počítadlem motohodin a diagnostickými funkcemi. Model NOL10NV umožňuje manuální 

seřízení vidlic pro manipulaci s břemeny různé šířky.  

Modelové řady NO10NSPF -NO20NE - NO20NSP - NO20NT nabízí efektivní a bezpečné 

vychystávání z první a druhé úrovně. Bezpečnost zajišťují regenerativní brzdy, funkce 

omezení maximální rychlosti podle hmotnosti břemene a automatické snížení rychlosti 

v zatáčkách. Celá podlaha účinkuje jako pedál „mrtvého muže“. Vestavěné diagnostické 

funkce. 

Vysokoúrovňové vychystávací vozík se stojící obsluhou 

Nabídka: (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 12 050 mm)  

 



 

Vychystávací vozíky pro velké výšky vyniká flexibilitou provozu na omezeném prostoru těch 

nejužších uliček. Přídavný zdvih umožňuje nastavení palety do výšky kde je manipulováno 

s nákladem. Model „H“ pro náročné aplikace zahrnuje větší baterii. Kompletní diagnostické 

funkce urychlují vyhledávání závady. 

Vysokozdvižný vozík pro třístranné vychystávání - retrak se sedící 

obsluhou  

Nabídka: 1 řada (nosnost 1 200 kg, max. zdvih 9 000 mm). 

 

Kamera instalovaná bezpečně na vidlicích poskytuje obsluze přehled o situaci na konci vidlic 

pro snazší vniknutí do palety. Třístupňový stožár a robustní otočná hlava pro všechny dosahy. 

Vysokofrekvenční řízení hydrauliky zajišťuje hladký chod motoru čerpadla jednotlivých 

hydraulických funkcí. Možnost programování funkcí jako například elektrického brzdění. 

Bohatá nabídka funkcí diagnostiky zkracuje dobu potřebnou pro zjištění příčiny problému a 

její odstranění. Ergonomické a vysoce citlivé ovládání hydraulických funkcí špičkami prstů 

pro přesnou manipulaci ve velkých výškách. Elektromagnetická parkovací brzda. Bohatá 

nabídka funkcí diagnostiky zkracuje dobu potřebnou pro zjištění příčiny problému a její 

odstranění. 

Tahač se stojící obsluhou 

Nabídka: 1 řada (nosnost 900 kg, maximální tažná síla 3 000 N). 

 

Tahač je vybaven multifunkčním displejem. Vyspělý systém řízení, elektronicky spojený 

s kontrolním systémem pojezdu zajišťuje přesné a citlivé řízení v celém rozsahu rychlosti. Při 

pojezdu automaticky aktivovaná přední LED světla s funkcí ukazatele směru jízdy zvyšují 

bezpečnost provozu. Kombinovaný kulový a čepový závěs s možností nastavení výšky. Tahač 

je vybaven systémem diagnostiky závad. Bezpečnost zajišťuje snížení rychlosti v zatáčkách, 

celopodlahový snímač přítomnosti obsluhy a přístup pomocí PIN kódu. Bateriový prostor 

umožňuje použití běžných typů baterií (konkurenčních). Rolny pro výměnu baterie.  

 

Cesab 

Cesab byl založen v roce 1942 v Italské Bologni a zahajuje podnikatelskou činnost s produkty 

pro železnice a manipulační technikou. V roce 1951 firma představila první vysokozdvižný 



 

elektrický vozík, v roce 1954 první dieslový vysokozdvižný vozík a v roce 1978 nízkozdvižný 

vozík. Skladovou techniku začala firma vyrábět v roce 1986. V roce 1994 byla založena 

společnost "BTCESAB S.c.a.r.l." - joint venture s produkty BT Italia. V roce 2000 se CESAB 

připojuje k Toyota Industries Group a v roce 2001 zavádí TPS (Toyota Production System). 

2005 – akvizice s LTE. Společnost Cesab Material Handling Europe byla založena v roce 

2009 a je součástí korporace Toyota Material Handling Group. Vysokozdvižné vozíky Cesab 

jsou navrhovány a vyráběny v Evropě s využitím systému ISO 14001 a TPS, který je 

všeobecně považován za jeden z nejlepších světových výrobních systémů. CESAB Material 

Handling Europe distribuuje do 23 zemí světa za pomoci sítě autorizovaných prodejců. V 

České republice je autorizovaným dealerem značky Cesab společnost Auto SAS s.r.o. 

CESAB získala ocenění Compasso d'Oro pro modely Blitz a Drago; iF Design Award 2000 

pro Drago 250. [32, 33] 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [34]. 

 

Čelní elektrické VZV – tříkolové 

Nabídka: 3 řady, nosnost 800 – 2 000 kg, max. zdvih 3 170 mm. 

 

Modelové řady BIT a B200 jsou díky své extrémní obratnosti a malé hmotnosti vhodné pro 

manipulaci v úzkých prostorách, nákladních výtazích nebo pro etážový provoz. 

Modely řady B200 jsou vybaveny asynchronními třífázovými elektromotory. Použitá 

MOSFET technologie zaručuje vysokou rychlost a akceleraci vozíku i možnost jemného 

ovládání rychlosti zdvihu. Dva nezávislé hnací elektromotory umožňují výbornou 

ovladatelnost a manévrovatelnost i v úzkých uličkách. Výborná stabilita vozíku je dána nízko 

položeným těžištěm a automatickým plynulým snižováním rychlosti v závislosti na rejdu 

kola. Mezi její základní prvky patří automatická parkovací brzda, zablokování pohybu vidlic 

při opuštění sedadla a automatické snížení rychlosti při zvětšujícím se rejdu řídícího kola. 

Způsob ovládání zdvihacího zařízení je volitelné (mechanické ovládání rozvaděče, prstové 

ovladače na loketní opěrce, ovládání minijoysticky na loketní opěrce). Informační panel s 

dotykovými tlačítky a displejem poslední generace OSC (Operator smart control) zobrazuje 

provozní informace. Lamelové provozní brzdy v olejové lázni jsou bezúdržbové. Modely jsou 

vybaveny automatickou parkovací brzdou (APB) a nouzovým vypínačem, který v případě 



 

potřeby odpojí baterii a vozík okamžitě vypne. Ve volitelné výbavě jsou zahrnuty vozíky do 

chladíren a mrazíren, do výbušného prostředí a pneumatiky na jakékoliv povrchy. 

Modely řady B300 jsou určeny pro manipulaci s vysokou intenzitou nasazení. Boční výměna 

baterie ve standardním provedení. Diagnostický systém v případě závady poskytuje servisním 

technikům hlášení závad prostřednictvím chybových kódů, které se zobrazí na palubní desce. 

Multifunční display s přístupem pomocí PIN kódů, který eliminuje manipulaci s vozíkem 

nepovolaným osobám. Volba ovládání pojezdu: - páčka – pedál, - dvojpedál, - balanční 

pedálový, systém. Výběr ovládání ze 3-sekčního nebo 4-sekčního hydraulického rozvaděče 

pomocí nadstandardních "Fingertipů" (prstové ovladače) nebo Joysticků. 

Čelní elektrické VZV - čtyřkolové  

Nabídka: 5 řad, z toho 4 pro normální provoz (nosnost 1 500 – 4 900 kg, max. zdvih 3 150 

mm a 1 vozík do těžkého provozu (nosnost 6 000 – 8 500 kg, max. zdvih 3 150 mm). 

 

Modely řady B400 díky kratšímu podvozku a řízení s menším rozměrem pneumatik nabízí 

výjimečnou manévrovatelnost i ve stísněných prostorech. Pro manipulaci s vysokou 

intenzitou nasazení lze vybrat ovládání ze 3-sekčního nebo 4-sekčního hydraulického 

rozvaděče. Mezi volitelné vybavení patří prostové ovladače "Fingertip" nebo joysticky. Boční 

výměna baterie a diagnostický systém ve standardním provedení. Multifunční display 

s přístupem pomocí PIN kódů. Mezi volby ovládání pojezdu patří: - páčka – pedál, - 

dvojpedál, - balanční pedálový, systém. 

Řada BLITZ a MAK nabízí bezúdržbové asynchronní motory. Vozík používá lamelové brzdy 

v olejové lázni. Palubní deska jako u automobilu obsahuje oznamovací a výstražné kontrolky, 

které umožňují rychlou a přesnou diagnostiku závady. Řada MAK je určena pro náročné 

provozy. 

Řada MAK a CENTAURO 48 - Dva nezávislé vysoce výkonné střídavé trakční motory tvoří 

elektronický diferenciál, který v kombinaci s novou koncepcí řídící nápravy a kompaktního 

podvozku umožňuje rozsah k práci i ve velice omezených prostorech. Hydraulický systém 

velmi dobře reaguje na požadavky obsluhy díky použití třífázového asynchronního motoru. 

Asynchronní technologie umožňuje snadné brždění motorem a tím významně šetří náklady na 

údržbu brzd. Řada je vybavena ruční brzdou.  

B800 - jsou vysokozdvižné vozíky určené pro manipulaci s těžkými břemeny a jsou vybaveny 

bateriemi různých kapacit, což umožňuje dlouhodobé pracovní nasazení vozíku. 



 

Čelní VZV - Diesel/LPG – s hydrodynamickou převodovkou 

Nabídka: 3 řady, nosnost 1 500 – 3 500 kg, max. zdvih 2 970 mm. 

 

Uspořádání pedálů je identické s osobními automobily. Nízká přístrojová deska obsahuje 

multifunkčn display, který zobrazuje základní údaje a chybová hlášení. Možnost volby mezi 

ovládáním pomocí prstových ovladačů „fingertip“ nebo ovládání joystickem. Motory jsou 

vybaveny vysoce výkonnými ventilátory, chlazení hydraulického oleje. Hydrodynamická 

převodovka umožňuje větší rychlost a výkon při manipulaci na větší vzdálenosti.  

Čelní VZV - Diesel/LPG – s hydrostatickou převodovkou 

Nabídka: 5 řad, z toho 4 pro normální provoz (nosnost 1 500 – 4 900 kg, max. zdvih 3 160 

mm), 1 vozík pro těžká břemena (nosnost 6 000 – 8 000 kg, max. zdvih 3 130 mm).  

 

Modely řady Drago 150 – 200 mají kratší celkovou délku a jsou určeny pro manipulaci v 

uzavřených prostorách. Mají nízko položené těžiště, velmi stabilní konstrukci a využívají dva 

nezávislé vysoce výkonné hydromotory pro každé kolo přední nápravy, které jsou poháněné 

hydrostatickým čerpadlem z motoru. Střecha kabiny je z Lexanu a má kanálky pro odvod 

vody. Palubní deska má podobné schéma jako v automobilu. Obsahuje výstražné a informační 

kontrolky. Bezpečnost zajišťují dva nezávislé brzdové systémy – hydraulické brždění 

pojezdových motorů + lamelové bezúdržbové brzdy v olejové lázni. Velká přední kola 

zajišťují dobrou stabilitu. Modely disponují bočním posuvem.  

Modely řady Drago H250-300-350 a E250-300-350 jsou robustní výkonné vozíky, 

konstruované pro manipulaci v náročných provozech. Velká kola zajišťují dobrou stabilitu i 

jízdní komfort i na nerovném povrchu. Modely jsou vybaveny střechou kabiny je z Lexanu s 

kanálky pro odvod vody a bočním posuvem. 

Modely řady Drago 400-500 mají velká kola zajišťující dobrou stabilitu i jízdní komfort i na 

nerovném povrchu, bezúdržbové mokré lamelové brzdy a hydrostatický pojezd. Provedení 

chladicího systému umožňuje nasazení stroje v těch nejtěžších podmínkách.  

Modely řady SID-P s konstrukcí zadní nápravy zaručující vysokou stabilitu stroje i na 

nerovném povrchu. Robustní a mimořádně tuhé zvedací zařízení, spolu s možným použitím 

dvoumontáže na přední nápravě, umožňuje bezpečnou manipulaci s objemnými a 

velkorozměrnými břemeny.  



 

Elektrické ručně vedené vozíky – nízkozdvižné 

Nabídka: celkem 3 řady, z toho 2 s chodící obsluhou (nosnost 1 600 kg), 1 s plošinou (nosnost 

2 000 kg). 

 

Řada P100 je určena pro  manipulaci  s  paletami v omezených prostorech. Model P113  

nabízí volitelnou možnost nabíjení baterie ve vozidle. 

Řada P200 nabízí originální řešení řídící ojky. Funkce pomalého chodu „Creep Speed“ 

umožňuje manipulaci s vozíkem a řídící ojkou v kolmé poloze ve stísněných prostorách. 

Možnost boční výměny baterie. CESAB Drive Control Systém: Systém CESAB Drive 

Control nepoužívá spínací skříňku, proto zde nedochází k jejímu mechanickému opotřebení. 

Elektrická instalace CAN-Bus zajišťuje bezproblémové ovládání vozíku ve všech provozních 

situacích. Zobrazení chybových hlášení na displeji umožňuje jednoduchou identifikaci 

poruchy a tím urychluje návrat vozíku do provozu. 

Model P320 nabízí volbu fixních nebo sklápěcích bočních opěrek a pevné zádové opěry. 

Roštové provedení plošiny se využívá především v chladírenských provozech a výrazně 

omezuje možnost uklouznutí obsluhy. Nouzový vypínač poskytuje obsluze větší pocit bezpečí 

při manipulaci s paletami. Model je vybaven numerickou klávesnicí s kombinací PIN kódu, 

která dovoluje individuální nastavení pro jednotlivé řidiče včetně předvolby jízdních profilů. 

Displej informuje o stavu nabití baterie, počtu motohodin a v případě poruchy zobrazí 

chybové kódy. Systém CESAB Traction Control automaticky ovládá přítlak hnacího kola v 

závislosti na zatížení stroje pro lepší trakci v průběhu manipulace nebo brzdění s materiálem a 

zároveň eliminaci prokluzu hnacího kola. Rekuperační brzdový systém vzniklou kinetickou 

energii navrací zpět do baterie. Možnost boční výměny baterie zaručuje jednoduchou a 

rychlou výměnu. Systém CESAB Drive Control nepoužívá spínací skříňku, proto zde 

nedochází k jejímu mechanickému opotřebení. Elektrická instalace CAN-Bus zajišťuje 

bezproblémové ovládání vozíku ve všech provozních situacích. 

Elektrické ručně vedené vozíky – vysokozdvižné – s chodícím řidičem 

Nabídka: 3 řady, z toho 2 s chodící obsluhou do normálního provozu (nosnost 1 000 – 1 400 

kg), 1 do těžkého provozu s plošinou pro řidiče (1 350 – 1 600 kg) s možností manipulace 

dvou břemen zároveň (nosnost 800 + 800 kg). 

 

Všechny modely jsou vybaveny numerickou klávesnicí s kombinací PIN kódu dovoluje 

individuální nastavení pro jednotlivé řidiče včetně předvolby jízdních profilů. Startování je 



 

zajištěno pomocí PIN kódu. Nouzový vypínač, umístěný na karoserii vozíku, v případě 

nutnosti vypne a zabrzdí vozík. Bezpečnostní přepínač pojezdu je umístěn na řídící ojce a při 

sepnutí je aktivován reverzní pojezd vozíku, který zabrání přimáčknutí obsluhy. 

Řada S200 vybavena oblým rámem pro lepší manévrovací schopnosti obsluhy. Volitelně lze 

doobjednat plošinu pro stojícího řidiče. Umístění balančních kol na podvozku zvyšuje 

stabilitu při manévrování vozíku na rampě. Funkce Creep Speed (zpomalené manévrování) se 

aktivuje při kolmé pozici ojky. CESAB Drive Control System nepoužívá spínací skříňku, 

proto zde nedochází k jejímu mechanickému opotřebení. Elektrická instalace CAN-Bus 

zajišťuje bezproblémové ovládání vozíku ve všech provozních situacích. Zobrazení 

chybových hlášení na displeji umožňuje jednoduchou identifikaci poruchy. Model S212S je 

vybaven podpůrnými obkročnými rameny (nabízené v různých šířkách). Modely S212L a 

S214L jsou vybaveny inicializačním zdvihem – přízdvihem, který umožňuje manipulovat na 

nerovném terénu případně převážet dvě palety najednou. 

Řada S 300 nabízí možnost boční výměny baterie, velký výběr plošin pro stojícího řidiče 

(pevná nebo sklápěcí plošinka nebo chladírenské provedení), opěrný systém pro řidiče a různé 

provedení nosného rámu (stabilizační podpůrné nohy, obkročné provedení, provedení s 

přízdvihem). Stavitelná šířka u obkročného provedení (model S314S) umožňuje snadnější 

manipulaci s uzavřenými paletami a jiným přepravovaným nákladem. Provedení s přízdvihem 

(model S316L) je vhodné pro manipulaci na nerovném povrchu a umožní převážet i dvě 

palety najednou. CESAB Traction Control System přizpůsobuje přítlak hnacího kola v 

závislosti na zatížení a tím eliminuje prokluz kola při rozjezdu nebo brzdění. Čitelný displej 

informuje o stavu nabití baterie, počtu motohodin a v případě poruchy zobrazí chybové kódy. 

Ve volitelné výbavě je systém zpomaleného manévrování „želva“, který usnadní kontrolu při 

manipulaci v omezených prostorech a lze ho využít i při manipulaci ve velkých výškách. Ve 

volitelné výbavě také posilovač řízení.   

Retraky 

Nabídka: 2 řady, nosnost 1 400 – 2 000 kg, max. zdvih 6 710 mm. 

 

Modely nabízejí elektronickou kontrolu vidlic pro naprostou plynulost zdvihu a spouštění a 

propracované 360° řízení ovladatelné při jakékoliv rychlosti a poloze. Ovládání pomocí 

prstových ovladačů („Fingertip“) poskytuje maximální citlivost manipulace. 

Elektromagnetická parkovací brzda zajišťuje bezpečnost. Uspořádání pedálů je totožné s  



 

automobilem. Retraky disponují výškovým indikátorem vidlic. Volitelná výbava: předvolba 

výšky zdvihu nebo startování pomocí PIN kódů. 

Modelová řada CESAB  R200  využívá rekuperace energie při zpomalení nebo brzdění 

retraku. Řada je vybavena multifunčním displejem. Volitelná je možnost boční výměny 

baterie.  

Tahače 

Nabídka: 1 elektrický tahač s tažnou kapacitou 5 000 kg a maximální tažnou sílou 4 500 N); 

(není k dispozici specifikace). 

 

Clark 

Společnost byla založena v roce 1903 jako Colfor Tool Company a vyráběla šroubovité 

vrtáky pro železniční průmysl. V roce 1917 byl vyroben první Trucktractor určený k tomu, 

aby převážel materiál mezi různými odděleními továrny Clark. Návštěvníci továrny byli 

ohromeni praktičností tohoto vozíku a oslovovaly společnost Clark, aby tyto vozíky sestrojila 

i pro ně. Ve 20 letech společnost vyvíjela první řady benzinových vysokozdvižných vozíků. 

V období druhé světové války zaznamenala produkce společnosti prudký nárůst a Clark 

pokrýval 90 % vládních požadavků. V roce 1943 umístil Clark jako první výrobce 

vysokozdvižných vozíků na vozíky varovná. V roce 1945 první dovoz do Evropy. V roce 

1952 firma začala jako první výrobce vysokozdvižných vozíků organizovat tréninkové 

programy pro řidiče. V roce 1983 registrovala patent na bezpečnostní opatření pro řidiče, 

který byl posléze zcela zdarma nabídnut všem výrobcům vysokozdvižných vozíků. 

Společnost Clark byl zakoupen v roce 1998 korejským výrobcem Samsung a vzniká pobočka 

Clark Material Handling Asia v korejském Changwonu. V roce 2003 Clark slaví sté výročí 

pod novým vlastníkem – Young-An Hat Company. V září 2004 byla otevřena nová pobočka 

CLARK EUROPE GmbH v Duisburgu, v Německu. Do Německého Mühlheim an der Ruhr 

se v roce 2007 přesouvá nové evropské ústředí.  

V roce 1997 CLARK získal certifikát ISO 9001 pro všechny své výrobní. V roce 2001 získala 

továrna v Korei certifikát ISO 14001. Vysokozdvižné vozíky firmy Clark obdržely ocenění 

při nezávislém testu amerického časopisu Modern Material Handling pro svou technickou 

vyspělost, ergonomii a v neposlední řadě poměr cena/kvalita. Obchodní zastoupení má Clark 

na více než 550 místech ve více než 80 zemích světa. [29] 

 



 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [30, 31]. 

 

Čelní VZV diesel/LPG 

Nabídka: 5 řad, nosnost 1 500 – 8 000 kg, max. zdvih 8 000 mm. 

 

Všechny modely disponují plně automatizovanou převodovkou, velmi dobrou průjezdností 

(hrubé podlahy, prahy, zlomy a špatné terény), zapouzdřenými kapalinovými brzdami v 

olejové lázni, hydraulickým tlumičem rázů a unikátním systémem odpružení podlahy 

minimalizující vibrace. Jsou vybaveny čelními, brzdovými, koncovými světly. Ukazatele 

směru jsou umístěny tak vysoko, aby se zabránilo jejich poškození. 

Řady C40-55s jsou navrženy pro extrémní prostředí. Jsou vybaveny dvoustupňovým 

systémem vzduchového filtru, který odstraňuje 98 % příchozího prachu a nečistot před 

vstupem do filtračního média. 

Čelní VZV elektrické 

Nabídka: 4 řady, z toho 2 řady tříkolových (nosnost 1 250 – 2 000 kg, max. zdvih 7 075 mm), 

2 řady čtyřkolových (nosnost 1 600 – 3 000, max. zdvih 7 315 mm). 

 

Všechny modely jsou vybaveny unikátní zadní řídící nápravou, zapouzdřenými kapalinovými 

brzdami v olejové lázni, unikátním systémem odpružení podlahy, palubní diagnostikou na 

displeji se zobrazováním chybových kódů, teploty motoru, kdy se v případě přehřátí motoru 

sníží automaticky jeho výkon. Vozíky dále nabízejí anti-prachovou ochranu, přidanou 

přilnavost pneumatik zejména na mokrém či nerovném povrchu, náklon zvedacího zařízení, 

plně nastavitelné programovatelné přednastavení režimů výkonu, posilovač řízení, 

regenerativní brzdění, poplachové hlášení chyb a poruch, kódy uzamykatelné nastavení, atd. 

Ruční elektrické paletové vozíky 

Nabídka: 3 řady, z toho 1 řada ručního nízkozdvižného paletového vozíku (nosnost 1 300 – 

1 600 kg, max. zdvih 120 mm), 1 řada ručního nízkozdvižného paletového vozíku s plošinou 

(nosnost 2 000 kg, max. zdvih 120 mm), 1 řada ručního vysokozdvižného paletového vozíku 

(nosnost 1 600 kg, max. zdvih 1 400 mm). 

 



 

Mezi nadstandartní výbavu patří například zdvojené tandemové kolo, super-elastické a 

nešpinící pneumatiky, startování vozíku pomocí PIN kódu, mini-joystick pro zvedání a 

spouštění vidlí. Modely je možné volitelně vybavit do chladírenských provozů. Nízkozdvižný 

paletový vozík CPTP20 je navíc vybaven indikátorem provozních dat a silentbloky pro 

tlumení vibrací.Vysokozdvižný model CPTi16 s plošinou a ochrannými bočnicemi nabizí 

funkci iniciálního přízdvihu, což usnadňuje překonání drobných nerovností povrchu.  

Stohovací vozíky 

Nabídka: 3 řady, z toho 2 řady pro chodící obsluhu (nosnost 1 200 – 2 000 kg, max. zdvih 

4 650 mm) a 1 řada s plošinou (nosnost 1 500 – 2 000 kg, max. zdvih 4 650 mm). 

Vychystávací vozíky Clark nabízí širokou řadu vozíků s možností délky vidlic až 2400 mm a 

integrovanou nabíječkou. Řada CPS12H, CPS16 a CPS20 nabízí proporcionální ovládání v 

rukojeti oje (volitelně na CPS12H ) pro citlivé zvedání a spouštění. Volitelně v chladírenské 

verzi -35 °C. Model CPS12 disponuje SEM trakčním systémem poskytujícím přesné ovládání 

a elektrickým ovládáním SECU. Model CPsi15 nabízí přídavný nožní zdvih díky kterému lze 

snáze překonat drobné nesrovnalosti povrchu. Model CPSi15 je určen pro manipulaci 

s dvěma náklady zároveň. Model CPSLS15 s proporcionálním ovládáním v rukojeti oje 

(volitelně na CPS12H ) pro citlivé zvedání a spouštění. Obkročný vysokozdvižný vozík 

kombinuje výhody konvenčních modelů s možností přepravy uzavřených palet. 

Retraky 

Nabídka: 1 řada se sedícím řidičem (nosnost 1 400 – 2 000 kg, max. zdvih 10 000 mm). 

 

Ovládání funkce zvedání je zajišťováno pomocí mini-joysticku a proporcionálními ventily. V 

rámci nadstandartního vybavení retrak nabízí multifunkční ovládací joystick, předvolbu 

automatického zdvihu s programováním až do pěti úrovní, video systém umístěný na 

vidlicích, anebo provedení vozíku do chladírenského a mrazírenského prostředí do teploty až -

35 ° C. Volitelné je také provedení vozíku se super-elastickými pneumatikami, které zaručují 

práci i v náročných podmínkách a to jak venku v nepříznivém počasí, tak vevnitř ve skladu, 

kde je špatný povrh podlahy. 

Tahače 

Nabídka: 2 řady (nosnost 4 000 – 7 000 kg, maximální tažná síla až 5 989 N). 

 



 

Elektrické Tahače s pohonem zadních kol nabízejí provedení bez kabiny i s kabinou - včetně 

topení a kompletního osvětlení, velký úložný prostor, plně odpruženou nastavitelnou sedačku, 

gumovou rohož pro tlumivý účinek a zvýšení komfortu řidiče, automobilové pedály a ruční 

páku pro změnu směru jízdy. Do standardní výbavy dále patří indikátor vybití baterie, zadní 

kombinace světel, klíčový spínač, systém nouzového zastavení, programovatelné režimy jízdy 

a tlačítko mikropojezdu. Kabeláž je řešena pomocí technologie CAN bus. 

 

Desta, a.s. – v likvidaci 

Počátky Desty historici spojují s rokem 1910, kdy v Děčíně založil filiálku berlínský 

podnikatel Karl Bergmann a vyráběl zde elektromotory a transformátory. Prototyp prvního 

vysokozdvižného vozíku předvedli konstruktéři v roce 1948 tak, že jím zvedli tehdy 

nejmodernější osobní vůz Tatra – Tatraplán.   

V roce 1963 už z výrobní linky sjíždí vozík s jubilejním pořadovým číslem 25 000. Tehdy do 

vedení firmy nastupuje mladý ředitel Miroslav Grégr, který o třicet let později bude ministrem 

průmyslu v Zemanově vládě. Z příkazu strany a vlády musel zrušit rozvíjející se výrobu 

bateriových vozíků, protože RVHP rozhodla, že dál je bude vyrábět jen bulharský Balkancar. 

Grégrovi se ale podařilo najít řešení, které nakonec přineslo firmě největší slávu - 

vysokozdvižné vozíky se spalovacími motory.   

Nové výrobky na sebe upozornily originálně – v roce 1966 se prototyp terénního vozíku 

vyškrábal na vrchol Sněžky. Záhy získal i zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském 

veletrhu. V roce 1967 firma přijala zkratkové jméno Desta a do znaku si dala otisk 

pneumatiky úspěšného vozíku (název vymyslel tehdejší generální ředitel Miroslav Grégr – 

zkratka symbolizovala Design, Efektivnost, Stabilitu, Tradici a Aktivitu). Desta se dokonce 

dočkala 4 nových filiálek. Vozíky se po stovkách vyvážely do zemí čtyř kontinentů.   

Technicky Desta rychle zaostávala za západní konkurencí a v době listopadového převratu už 

byla její sláva dosti omšelá. Měl opět pomoci osvědčený Grégr. Výsledek? Desta utopila čtyři 

miliony dolarů ve velkorysém a zároveň naivním plánu založit v Číně společný podnik 

Hunan-Desta a podnik zkrachoval. V roce 2000 padá rozhodnutí o postupném ukončení 

výroby v domažlickém závodě.  Výroba byla převedena do Strakonic stejně, jako tomu bylo v 

roce 1999 s Destou Děčín. Výrobu vozíků převzala firma ČZ ve Strakonicích. Firma ČZ ale 

nechtěla ochrannou známku správci zkrachovalé Desty vydat a následný soud vyhrála. V roce 

2005 se ve Strakonicích vyrobilo okolo 400 vozíků se značkou Desta.  



 

Po ukončení výroby se firma pokračuje v prodeji vozíků ze skladových zásob, které byly 

poměrně bohaté. [35]. 

 

Hyster 

Historie společnosti Hyster spadá kolem roku 1929, kdy v severozápadní části Spojených 

států. Společnost Willamette-Ersted Company přišla na trh s novým typem zdvihacího 

zařízení Hyster. V roce 1934 byl vyrobem první vysokozdvižný vozík. V roce 1944 se 

společnost přejmenovala na Hyster Company. V roce 1946 byl otevřen první závod k výrobě 

vysokozdvižných vozíků v Danville, Illinois (USA). Mimo USA byla postavena první továrna 

v nizozemském Nijmegen v roce 1952. V roce 1964 Hyster představil Monotrol® pedál, který 

ovládá rychlost a směr v jednom jednoduchém pedálu. V roce 1970 Hyster zahajuje tzv. XL 

filozofii designu – poskytuje kvalitu za přijatelnou cenu. To se mění v roce 1993, kdy je tato 

filosofie postupně nahrazována generací XM produktu, který kombinuje vynikající výkon a 

vynikající komfort řidiče. V roce 1989 byl Hyster získán společností Nacco Industries, Inc. a 

v roce 1994 vzniká společnost NACCO Materials Handling Group (NMHG), která slučuje 

značky Hyster a Yale do jedné společnosti a vytváří trh s vysokozdvižnými vozíky pro celou 

Evropu, Afriku a Střední východ. V roce 2004 NMHG získala certifikát ISO 9001 pro 

všechna výrobní zařízení. V roce 2005 NMHG představila vozíky s novou generací 

spalovacích motorů s modulární konstrukcí plošiny a inovativní funkce, které poskytují 

bezprecedentní spolehlivost a hodnotu pro uživatele (FORTIS® a Fortens®). V roce 2010 

společnost zavedla pro své vozíky se spalovacím motorem předpisy o emisích Tier 4i 

(americký předpis) a Stage IIIB (EU předpis), což je legislativa, která vyžaduje snížení 

dopadů na životní prostředí emisí výfukových plynů dieslových motorů. V roce 2012 se 

Hyster společně se společností Yale vyčleňují ze společnosti Nacco Industries, Inc. a 

zakládají společnou značku Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Od roku 2002 v České 

republice zastupovala značku společnost Phoenix-Zeppelin. Dne 28 února 2014 však 

oznámila ukončení zastoupení (z rozhodnutí mateřského koncernu ZEPELIN GmbH o 

utlumení prodejní aktivity) a funkci distributora přebírá od 1. března firma HYSTER CZ, a.s. 

se sídlem v Kroměříži. [36, 37]. 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [38]. 



 

Čelní VZV diesel/LPG 

Nabídka: 6 řad, čtyřkolových, nosnost 1 600 – 9 000 kg, max. zdvih 6 565 mm. 

 

Řada Fortens je standardně vybavena dvourychlostní převodovkou Powershift nabízející 

plynulé změny směru. Modely Fortens, Fortens Advance jsou vybaveny třírychlostní 

převodovkou DuraMatch™, Modely Fortens Advance + jsou vybaveny převodovkou 

DuraMatch™ Plus2. Všechny pohonné jednotky jsou řízeny, chráněny a spravovány 

systémem Pacesetter VSM™ s technologií CAN bus. Tento systém umožňuje nastavení 

výkonu vozíku, monitorování klíčových funkcí umožňující rychlou a snadnou diagnostiku a 

minimalizuje prostoje a zbytečné výměny součástí. Plně izolovaný motor používá elastomerní 

úchyty pro minimalizaci hluku a vibrací v náročných operacích. Bezúdržbový systém Hyster 

Stability Mechanism (HSM) zvyšuje boční stabilitu v práci na nerovných površích. Mezi 

volitelné možnosti patří pokročilé hydraulické a chladící fuknce. Modely Fortens Advance a 

Advance + jsou vybaveny brzdami v olejové lázni.  

Řada s nosností 2000 – 2500 kg nabízí ve volitelné výbavě například vidlici s volitelným 

integrovaným bočním posuvem. Účinnost paliva ECO - ELO u modelů s nosností 2000 – 

5500 kg a LPG vozíků Highlights snižuje spotřebu paliva až o 20 %, s omezeným dopadem 

na produktivitu operací. Systém Load Sensing (LSH) zvyšuje produktivitu a snižuje spotřebu 

paliva.  

Čelní VZV diesel/LPG pro použití v omezených prostorech 

Nabídka: 3 řady, nosnost 2 000 – 7 000 kg, max. zdvih 6 000 mm. 

  

Hyster Fortens® compact jsou vysokozdvižné vozíky určené pro použití v omezených 

prostorech. 

Řada Fortens je standardně vybavena dvourychlostní převodovkou Powershift nabízející 

plynulé změny směru. Modely Fortens, Fortens Advance jsou vybaveny třírychlostní 

převodovkou DuraMatch™, Modely Fortens Advance + jsou vybaveny převodovkou 

DuraMatch™ Plus2. Převodovka DuraMatch™ nabízí plynulé změny směru. Všechny 

pohonné jednotky jsou řízeny, chráněny a spravovány systémem Pacesetter VSM™ 

s technologií CAN bus. Tento systém umožňuje nastavení výkonu vozíku, monitorování 

klíčových funkcí umožňující rychlou a snadnou diagnostiku a minimalizuje prostoje a 

zbytečné výměny součástí. Bezúdržbový systém Hyster Stability Mechanism (HSM) zvyšuje 

boční stabilitu v práci na nerovných površích. Mezi volitelné možnosti patří pokročilé 



 

hydraulické a chladící fuknce. Modely Fortens Advance a Advance + jsou vybaveny brzdami 

v olejové lázni. 

Čelní VZV diesel/LPG těžkotonážní 

Nabídka: 4 řady, nosnost 8 000 – 48 000 kg, max. zdvih 9 890 mm. 

 

Všechny modely jsou vybaveny stožáry Vista. Vozíky splňují nařízení o emisích Tier 4i/Stage 

IIIB. Produkují méně emisí a nabízí úsporu paliva o 20 % ve srovnání s předchozí generací 

produktu. Účinnost paliva ECO - ELO snižuje spotřebu paliva. Brzdy modelů v olejové lázni 

nevyžadují údržbu. Elektronické systémy disponují technologií CAN bus. 

Mezi volitelné vybavení patří chlazení, hydraulika snímající náklad (Power On Demand), 

řízení otáček, atd. Modely Hyster 16 - 18T, Hyster 25 – 32 T, jsou navíc volitelně vybaveny 

bočním posuvem, polohovacími vidlicemi nebo řadou různých přípojných zařízení (včetně 

beranů cívky) 

Modelová řada H8 - 16XM – 6, Hyster H25 - 32XM , byla navržena pro extrémní okolní 

teploty -18 ° C do 50 ° C v normálním provozu. Modelová řada Hyster 25 – 32T nabízí funkci 

rychlého odpojení vidlic pro výměnu za vidlici s bočním posuvem. 

Kontejnerové manipulátory 

Nabídka: 4 řady, z toho 2 řady pro manipulování s prázdnými kontejnery (1x čtyřúrovňový: 

nosnost 6 000 – 7 000 kg, max. zdvih 9 910 mm; 1x 5/8 úrovňový: nosnost 7 000 – 9 000 kg, 

max. zdvih 16 450 mm), 1 řada pro manipulování s plnými kontejnery (nosnost 35 300 – 

40 000 kg, max. zdvih 12 650 mm), 1 řada ReachStacker – překladač kontejnerů 

s třístupňovým teleskopickým zdvihacím zařízením (nosnost 45 000 – 46 000 kg, max. zdvih 

15 600 mm) 

 

Modely řad pro manipulaci s prázdnými kontejnery jsou vybaveny robustním stožárem Vista 

a třírychlostní převodovkou. Vozíky splňují nařízení o emisích Tier 4i/Stage IIIB. Produkují 

méně emisí a nabízí úsporu paliva o 20 % ve srovnání s předchozí generací produktu. 

Účinnost paliva ECO - ELO snižuje spotřebu paliva. Mezi volitelné vybavení patří například 

hydraulika snímající náklad (Power On Demand), řízení otáček, atd. Brzdy modelů v olejové 

lázni nevyžadují údržbu. Elektronické systémy disponují technologií CAN bus. Vozíky jsou 

navrženy pro extrémní okolní teploty -18 ° C do 50 ° C v normálním provozu. 



 

Řada pro 5/8 vychystávání je k dispozici s hnací nápravou Hyster pneumatik Saver, která 

prodlužuje životnost pneumatik tím, že každému z dvojice předních hnacích kol umožňuje 

pracovat nezávisle a tak snižuje jejich valivý odpor.  

Řada pro manipulaci s plnými kontejnery je vybavena hnací nápravou s dvojitou redukcí a 

jednou hnací hřídelí. Několik olejových brzd s chladicím systémem zajišťují spolehlivost a 

nízké náklady na provoz. Řada je standardně vybavena bočním posuvem. 

Tříkolové elektrické vysokozdvižné vozíky 

Nabídka: 2 řady, nosnost 1 250 – 2 000 kg, max. zdvih 5 500 mm. 

 

Řada Hyster A1.3 - 2.0XNT je vybavena funkcí ELO (Energy Low) a HiP (High 

Performance) pro nastavení výkonu a spotřeby energie. Nastavení ELO optimalizuje spotřebu 

energie a snižuje náklady. Řada je dále vybavena inteligentní palubní diagnostikou  

Řada J1.5 - 2.0XNT je vybavena měničem AC v předním kole, který nabízí plynulé zrychlení, 

vysoký točivý moment a efektivní manipulace s břemeny. Modely využívají rekuperační 

brzdění. Inteligentní konstrukce nápravy umožňuje spolu s kompaktními rozměry manipulaci 

v úzkých pracovních uličkách. Bezúdržbové brzdy v olejové lázni, motory bez uhlíčkových 

kartáčků, moderní systém chlazení a vestavěná tepelná ochrana trakčních motorů zaručuje 

spolehlivost a nízké náklady na provoz.  

Čtyřkolové elektrické vysokozdvižné vozíky  

Nabídka: 6 řad, z toho 3 řady vozíků s pevnými komorovými pneumatikami (nosnost 1 600 – 

5 500 kg, max. zdvih 6 000 mm), 3 řady vozíků s klasickými pneumatikami (nosnost 1 600 – 

5 000 kg, max. zdvih 6 000 mm). 

 

Řady E1.6 - 2.0XN, E2.2 - 3.5XN, s pevnými komorovými pneumatikami je vybavena 

trakčním motorem a rekuperačním brzděním. Krytí IP65 zabraňuje proti vniknutí prachu a 

vody. Kabeláž je řešena technologií CAN bus. Baterii lze měnit z boku. Řada je vybavena 

diagnostickým displejem. VSM (Vehicle System Manager) umožňuje výběr výkonnostních 

parametrů vozíku pro dosažení rovnováhy mezi výkonem a energetickou účinností. K 

dispozici jsou možnosti HiP (High Performance) nebo ELO (Energy Low). K volitelné 

výbavě patří indikátor hmotnosti, senzor nárazu a přihlašování pomocí přihlašovacího klíče. 

Řada E2.2 - 3.5XN nabízí ve volitelné výbavě alternativní šířku rozvoru. 



 

Řada E4.0 - 5.5XN s pevnými komorovými pneumatikami je vybavena systémem HSM 

(Hyster Stability Mechanism). Modely využívají regenerativního brzdění. 

Řady Hyster J1.6 - 2.0XN, J2.2 - 3.5XN a J4.0 - 5.0XN, s klasickými pneumatikami nabízí 

nulový poloměr otáčení. Řada využívá rekuperační brzdění a je vybavena palubní 

diagnostikou. Baterii lze měnit z boku.  

Modely řad J2.2 - 3.5XN a Hyster J4.0 - 5.0XN s klasickými pneumatikami jsou vybaveny 

systémem VSM (Vehicle System Manager) umožňujicím výběr výkonnostních parametrů 

vozíku pro dosažení rovnováhy mezi výkonem a energetickou účinností. Řada je vybavena 

systémem HSM (Hyster Stability Mechanism). Modely disponují mokrými kotoučovými 

brzdami, motory bez uhlíkových kartáčků, moderní systém chlazení a ochranou motoru proti 

přehřátí. Kabeláž je řešena technologií CAN bus. Model J2.2 - 3.5XN nabízí Advance nebo 

Advance + konfigurace. Advance + konfigurace je určena pro vyšší intenzitu provozu.  

Modely Hyster J4.0 - 5.0XN s klasickými pneumatikami jsou určeny pro provoz v náročných 

a náročných operací v hale i venku s robustním šasi a IP65 krytím hnací nápravy. Motory jsou 

plně uzavřené. K dispozici je přídavný chladič pro hydrauliku. K dispozici jsou možnosti HiP 

(High Performance) nebo ELO (Energy Low).  

Ruční elektrické paletové vozíky 

Nabídka: 4 řady, z toho 1 řada vozíku pro chodící obsluhu (nosnost 1 300 – 3 000 kg max. 

zdvih 130 mm), 1 řada vozíku pro chodící obsluhu s přídavným zdvihem (nosnost 2 000 kg, 

max. zdvih 780 mm), 1 řada vozíku s plošinou pro řidiče (nosnost 2 000 kg, max. zdvih 130 

mm) – tato řada nabízí i možnost vozíku s manipulací dvou palet zároveň s nosností 1 000 + 

1 000 kg a max. zdvihem 2 100 mm, 1 řada vozíku pro stojícího řidiče (nosnost 2 000 – 3 000 

kg, max. zdvih 120 mm). 

 

Vozíky pro chodící obsluhu jsou vybaveny odolnou konstrukci rámu s integrovanými vidlemi. 

Tandemové zatížení kol poskytuje vynikající stabilitu pro těžší zatížení na nerovném povrchu. 

Hnací síla se přenáší prostřednictvím šroubových zařízení v olejové lázni. Elektronické 

součástky jsou hodnoceny podle normy IP54 proti poškození způsobené prachem a vniknutím 

vody. 

Vozíky s přídavným zdvihem poskytuje přesné polohy zatížení na pažích i na vidlicích. AC 

trakční motor s MOSFET regulátorem zajišťuje vynikající trakci a hydraulický výkon s 

regulací otáček. Pro kabely je použita CAN bus technologie. Palubní diagnostický displej 

poskytuje včasné varování požadavků rutinní údržbu 



 

Řada se sklopnou plošinou pro řidiče disponuje svařovanou konstrukcí vidlí odolnou proti 

zkroucení. Model P2.0SD má schopnost dvojí manipulace s paletami pro více intenzivní 

provoz a nabízí robustní dvoustupňový stožár. Driver Diagnostické rozhraní (DDI) umožňuje 

výběr vhodných nastavení výkonu i pro nejnáročnější aplikace. Volitelně může být přístup 

zvolen přes PIN kód. Přenos energie je dodávána spirálovým převody, které běží v olejové 

lázni, což pomáhá snižovat opotřebení. Dodržování norem IP54 pomáhají chránit proti prachu 

a vodě. K dispozici je diagnostický systém pro komunikaci preventivní údržby. CAN bus 

technologie nabízí zdokonalenou funkčnost a spolehlivost. Model P2.0S je vybaven fly-by -

wire řízení a provozními režimy, které mohou být upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům 

všech aplikací. Model P2.0SE je vhodný pro střední aplikace s vysokým zatížením a je 

vybaven mechanickým řízení. Model SE nabízí integrovanou nabíječku. 

Řada se stojícím řidičem je vybaveny čtyřbodovým podvozkem a nosná tandemová kola. 

Technologie SEM poskytuje kontrolu rychlosti, dobré zrychlení i vysoký točivý moment. 

Přenos energie je dodávána spirálovým převody, které běží v olejové lázni, což pomáhá 

snižovat opotřebení. Technologie MOSFET zajišťuje spolehlivý provoz a rekuperační 

brzdění. K dispozici je diagnostický systém pro komunikaci preventivní údržby. Vozík 

disponuje systémem ochrany proti ucouvnutí, takže tyto vozíky jsou vhodné pro provoz na 

rampách a plošinách.  

Ručně vedené elektrické vysokozdvižné vozíky 

Nabídka: 4 řady, z toho 1 řada vozíku pro chodící obsluhu (nosnost 1 000 – 1 600 kg, max. 

zdvih 4 627 mm), 1 řada s plošinou pro řidiče (nosnost 1 500 kg, max. zdvih 5 998 mm), 1 

řada se stojícím řidičem (nosnost 1 250 – 1 500 kg, max. zdvih 5 397 mm), 1 řada 

stohovacího vozíku (nosnost 1 200 – 1 500 kg, max. zdvih 5 076 mm). 

 

Hyster S1.0 - 1.6 pro chodící obsluhu je vybavena svařovanou konstrukcí vidlí odolnou proti 

zkroucení. Čtyřbodový podvozek pro větší stabilitu. Řada disponuje zabudovaným 

diagnostickým systémem. Hnací síla se přenáší pomocí šroubových převodů, které jsou 

umístěny v olejové lázni, ke snížení opotřebení součástí.  

Řada vozíků s plošinou nabízí S1.5S zakladač vybaveny sklopnou plošinou, S1.5Sil zakladač 

s počátečním přízdvihem a S1.5Ssl zakladač se stohovacíma nohama. Hnací síla se přenáší 

pomocí šroubových převodů, které jsou umístěny v olejové lázni, ke snížení opotřebení 

součástí, s krytím dle IP45. Modely jsou vybaveny vestavěným diagnostickým systémem a 

technologií CAN bus. Driver Diagnostické rozhraní (DDI) umožňuje výběr vhodných 



 

nastavení výkonu i pro nejnáročnější aplikace. Volitelně lze získat alternativní výšku zdvihu a 

mrazírenské provedení do -30 °C. 

Řada vozíků pro chodící obsluhu je vybavena svařovanou konstrukcí vidlí odolnou proti 

zkroucení. Čtyřbodový podvozek pro větší stabilitu. Řada disponuje rekuperačním brzděním. 

Spotřeba energie je minimalizována použitím progresivního řízení otáček motoru a 

technologie SEM. Vozíky jsou vybaveny zabudovaným diagnostickým systémem. 

Elektronika je dle technologie CAN bus. Diagnostické rozhraní (DDI) umožňuje výběr 

vhodných nastavení výkonu i pro nejnáročnější aplikace. 

Řada vozíků pro čelní stohování je vybavena pětibodovým podvozkem se stabiličními 

kolečky. CAN bus elektronika přispívá ke zvýšení spolehlivosti s omezenou složitostí 

zapojení. Vozíky jsou vybaveny zabudovaným diagnostickým systémem. Volitelné možnosti 

jsou komplexní výběr stožárů a servořízení. 

Tahače 

Nabídka: 1 řada, nosnost 5 000 kg, maximální tažná síla 3 200 N. 

 

Ocelová konstrukce chrání řadu tahačů před poškozením vzniklým kolizí. Tahače používají 

regenerativní brzdění. Díky palubní diagnostice jsou prostoje omezeny na minimum. AC 

trakční motor ma vestavěnou ochranu proti přehřátí a je zcela uzavření proti vniknutí nečistot 

a prachu. LO5.0T elektrický tahač je k dispozici s funkcí doběhu. 

Retraky 

Nabídka: 1 řada, nosnost 1 400 – 2 500 kg, max. zdvih 12 500 mm. 

 

Řada nabízí 7 modelů s výběrem ze čtyř délek podvozku. Vozíky jsou vybaveny dotykovým 

displejem, joystickem a nastavitelným sloupkem řízení. Elektronika používá dvojí CAN bus 

k urychlení diagnostiky chyb. Režimy výkonu Hip ECO - ELO snižují spotřebu energie až o 

20 % bez vlivu na produktivitu. Pokročilé funkce pro zvýšení provozní výkonnosti zahrnují 

automatické vyrovnání a centrování vidlice, ukazatel výšky a vizuální polohovací laserový 

systém. 



 

Vychystávací vozíky 

Nabídka: 2 řady, z toho 1 řada vozíku s nízkou úrovní vychystávání (nosnost 1 000 – 2 500 

kg, max. zdvih 690 mm), 1 řada vozíku se střední a vysokou úrovní vychystávání (nosnost 

1 000 kg, max. zdvih 8 895 mm). 

 

Vozíky s nízkou úrovní vychystávání disponují palubní diagnostikou. AC trakční motor s 

vestavěnou tepelnou ochranou je zcela uzavřený pro ochranu před poškozením a nečistotami. 

Modely LO2.0 a LO2.5 mohou být vybaveny funkcí doběhu. 

Vozíky pro střední až vysokou úroveň vychystávání disponují funkcí postupné regulace 

otáček, která pomáhá snižovat spotřebu energie. Bezúdržbový hnací AC motor je vybaven 

CAN bus elektroinstalací. Volitelně mohou být vozíky vybaveny do chladírenského provozu. 

Ve volitelném vybavení se dále nachází růžné šířky kabiny, kolejnicové nebo indukční 

navádění a funkcí zastavení na konci uličky. 

VNA – vozíky pro velmi úzké uličky 

Nabídka: 1 řada MAN UP (s řidičem ve výšce), nosnost 1 000 – 1 500 kg, max. zdvih 16 970 

mm. 

 

Patentovaný tvar stožáru Quad zaručuje pevnost a stabilitu. Utěsněné motory  elektronikou 

využívají technologii CAN bus. Mezi volitelné možnosti patří kolejové nebo indukční 

navádění.  

 

Jungheinrich 

Společnost byla založena roku 1953 zakladatelem Friedrichem Jungheinrichem v německém 

Hamburku. V roce 1956 společnost představila první vozík s výsuvným zdvihacím zařízením 

"Retrak ®" a založila první dceřinou společnost mimo Německo v Rakousku. 1958 byl 

představen legendární vozík se spalovacím dieslovým motorem – Model Ameise 65 DFG 15 

G. (Ameise – Mravenec, symbol tvora, který je schopen nést těžký náklad, symbol 

pracovitosti a těžké práce). Tato značka vydržela až do sedmdesátých let. V roce 1982 

realizováno první zapojení ARS systému. V roce 1994 získaly továrny v Norderstedt, 

Wandsbek, a Lueneburg certifikaci podle systému zabezpečování jakosti ISO 9001. V roce 

1996 byla certifikována celý výrobní program. V roce 1997 společnost zíkala ocenění Best 

Practice Company za poprodejní servis od University of St. Gallen. V témže roce začala 



 

společnost jako výrobce první vysokozdvižných vozíků nabízet všechny dieselové a LPG 

vozíky s alternativním hydrostatickým nebo hydrokinetickým systém pohonu. V roce 1998 

společnost získala certifikát environmentálního managementu ISO 14001. Vyvinut první 

retrak Retrak ® ETV 14 pro řidiče na invalidním vozíku. V roce 2001 založila společnost 

společně s firmou Linde eshop s použitými vozíky Supralift, který je provozován i v České 

Republice (www.supralift.cz). 2004 - Joint venture s Ningbo Ruyi (PR Čína) na dodávku 

Jungheinrich ručních paletových vozíků. Roku 2005 byl představen jako první na světě vozík 

s rotující kabinou. Roku 2009 byla podepsána smlouva o výrobu a distribuci s Mitsubishi 

Caterpillar Forklift America Inc (MCFA). V roce 2011 firma zahájila masovou výrobu 

ručního nízkozdvižného vozíku EJE 112i představující lithium-iontovou technologii. 

Tři výrobní závody v Norderstedtu, Moosburgu a Lüneburgu v Německu a jeden montážní 

závod v Qingpu v Číně. Vlastní prodejní a servisní místa v 31 zemích světa. Společnost 

Jungheinrich působí v České republice již od roku 1992. Centrála firmy sídlí v Říčanech 

Prahy. [39] 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [40]. 

 

Čelní VZV diesel/LPG 

Nabídka: 4 řady hydrodynamických čtyřkolových (nosnost 1 600 – 9 000 kg, max. zdvih 

8 000 mm), 3 řady hydrostatických čtyřkolových (nosnost 1 600 – 5 000 kg, max. zdvih 7 180 

mm). 

 

Všechny vozíky s hydrodynamickým pohonem zajišťují velkou jízdní stabilitu díky extrémně 

nízkému těžišti a kyvné nápravě s vysokým uložením. Eliminace vibrací místa řidiče je 

zajištěna díky pružně uložené hnací jednotce. Kombinovaný pedál brzdy a plíživého pojezdu 

umožňuje plynulý pojezd při plném výkonu zdvihového zařízení. Přídavný brzdový pedál 

usnadňuje rozjezd na rampách a ve svahu. Celá elektroinstalace má krytí IP 54 proti stříkající 

vodě a prachu a je dobře přístupná v konzole ochranné střechy kabiny. Bezpečnost zajišťují 

dva nezávislé brzdové systémy působící na přední kola (nožní brzda: hydraulická bubnová 

brzda s kontrolkou stavu brzdové kapaliny, parkovací brzda: ruční brzda s lanovodem, 

dvojitým účinkem a výstražnou kontrolkou při aktivaci). Parkovací brzda se aktivuje 

automaticky, jakmile se vozík zastaví nebo se vypne motor. 

http://www.supralift.cz/


 

Filtrační systém hydrauliky pro vysoký výkon zaručuje čistotu oleje a tak prodlužuje 

životnost všech komponentů. Standardně je dodáván dole vyvedený výfuk (vyvedení nahoru 

jako volitelné vybavení). Na přání lze dodat řízený třícestný katalyzátor pro plynové vozíky a 

různé filtry zplodin pro dieselové vozíky a zařízení pro filtraci zplodin, řízený třícestný 

katalyzátor pro vozíky s plynovým pohonem a filtry výfukových plynů pro vozíky 

s dieselovým pohonem. 

Vozíky řad DFG/TFG 316s/320s, DFG/TFG 425/430/435, DFG 660/670/680/690/S80/S90, 

TFG 660/670/680/690/S80/S90, nabízí ucelenou řadu asistenčních systémů umožňující 

zvýšení bezpečnosti řidiče, vozíku i nákladu (Access Control: kontrola přístupu, aktivující 

vozík teprve po uplynutí sekvence bezpečnostních mechanismů: (platný přístupový klíč, 

sepnutý spínač sedačky, zapnutý bezpečnostní pás), Drive Control: Kontrola rychlosti 

pojezdu, redukující automaticky rychlost vozíku v zatáčce a od definovaného zdvihu, Lift 

Control: automatické snížení rychlosti naklápění sloupu od definované výšky zdvihu. 

Indikace úhlu naklopení na samostatném displeji). Kabina je oddělena od šasi pro snížení 

vibrací („Floating Cab“). Místo pro řidiče je vybaveno obslužnou pákou v opěrce řidiče 

SOLO-PILOT nebo volitelně MULTI-PILOT. Elektronické ovládání jízdních i hydraulických 

funkcí je chráněné před stříkající vodou (podle IP 64) řešené systémem CAN bus. 

Čelní VZV akumulátorové 

Nabídka: 5 řad, z toho 2 řady tříkolových (nosnost 1 000 – 2 000 kg, max. zdvih 6 500 mm), 3 

řady čtyřkolových (nosnost 1 600 – 5 000 kg, max. zdvih 7 180 mm). 

 

Všechny vozíky jsou vybaveny obslužnou pákou SOLO-PILOT nebo volitelně MULTI-

PILOT. Odolnost proti vlivům nečistot, vlhkosti a vody je zajištěna díky plně zapouzdřeným 

motorům a elektronickým stavebním komponentům podle stupně krytí IP 54. Systém Curve 

Control automaticky snižuje rychlost pojezdu v zatáčce. Bezpečnost zajišťuje motorová brzda 

pro generátorické brzdění bez opotřebení pomocí pedálu pojezdu v běžném provozu, 

automatická parkovací brzda pro bezpečné zastavení vozíku na rampě a bezúdržbová 

kotoučová brzda ovládaná brzdovým pedálem v nebezpečných situacích. Hydrostatické 

funkce se deaktivují při neobsazené sedačce řidiče. Přístup k baterii je zajištěn z boku. 

Inteligentní elektronika nabíží plynulý pojezd, dynamickou reverzaci, polohování s 

milimetrovou přesností a zobrazení polohy volantu a rychlosti jízdy). Kabina je oddělena od 

šasi pro snížení vibrací („Floating Cab“). Vozíky ve volitelném vybavení nabízí řadu 

asistenčních systémů umožňující zvýšení bezpečnosti řidiče, vozíku i nákladu (Access 



 

Control: kontrola přístupu, aktivující vozík teprve po uplynutí sekvence bezpečnostních 

mechanismů: (platný přístupový klíč, sepnutý spínač sedačky, zapnutý bezpečnostní pás), 

Drive Control: Kontrola rychlosti pojezdu, redukující automaticky rychlost vozíku v zatáčce a 

od definované výšky zdvihu, Lift Control: kontrola rychlosti zdvihu, omezující automaticky 

kromě rychlosti pojezdu i rychlost naklápění sloupu od definované výšky zdvihu. Úhel 

náklonu je přitom zobrazován na samostatném displeji). 

Retraky 

Nabídka: 5 řad, z toho 3 řady klasických (nosnost 1 000 – 2 500 kg, max. zdvih 13 000 mm), 

1 řada vícecestného (nosnost 2 000 – 2 500 kg, max. zdvih 5 300 mm) a 1 řada pro nerovné 

povrchy (nosnost 1 600 – 2 000 kg, max. zdvih 7 400 mm). 

 

Všechny retraky se vyznačují delší dobou používání díky rekuperace energie při snížení 

rychlosti pojezdu a vysokou mírou využitelnosti vozíku díky bezúdržbovým motorům bez 

uhlíkových kartáčů. Disponují elektrickým řízením 180° (360 volitelně). Ergonomické 

pracoviště řidiče nabízí uspořádání pedálů jako v automobilu, systém automatického snížení 

rychlosti při jízdě do zatáčky Curve Control) a dobře čitelný displej. Hydraulické funkce jsou 

díky páce SOLO-PILOT ovládány s citem.  

Řady klasických retraků ETV/ETM 214/216, ETV/ETM 318/320/325, nabízí ve volitelném 

vybavení řadu asistenčních systémů (Operation Control: hmotnost břemene se průběžně měří 

a porovnává se se zbytkovou nosností vozíku - při přiblížení na mezní hodnotu nosnosti je 

vydán akustický a optický výstražný signál, Position Control pro snadné a rychlé stohování 

bez nutnosti dalšího stisknutí tlačítek, Warehouse Control: stohovací zakázky se přenáší 

automaticky ze systému pro řízení skladu pro zabraňování chyb při naskladňování, 

Protiprokluzová regulace (ASR) pro vyšší trakci na mokrém nebo prašném povrchu). 

Řada klasického vozíku ETV/ETM 318/320/325 nabízí výhled na palety díky panoramatické 

ochranné střeše. Řada ETV C16/C20 disponuje integrovaným vedením hadic i při použití 

přídavné hydrauliky (bez navíjecího bubnu), bočně uloženou sedačku pro maximální 

viditelnost a volitelně kabinu chránící proti povětrnostním vlivům pro časté venkovní použití. 

Řada vícecestného retraku ETV Q20/Q25 disponuje elektronickým řízením všech kol, díky 

čemuž je možné přepravovat náklad až do délky 8 m s nízkými nároky na prostor), třemi 

nastavitelnými pojezdovými programy a volitelně hydraulickým nastavením vidlí pro různé 

šířky nákladů až do rozměru 2060 mm. 



 

Vychystávací vozíky 

Nabídka: 5 řad, z toho 1 řada horizontálního (nosnost 2 000 – 2 500 kg, max. zdvih 125 mm), 

1 řada horizontálního se zdvihatelnou nosnou částí (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 900 mm), 1 

řada Horizontální vychystávací vozík s nosným zařízením se zdvihem nůžek (nosnost 2 000 

kg, max. zdvih 700 mm), 2 řady vertikálního (nosnost 1 000 – 1 200 kg, max. zdvih 9 500 

mm). 

 

Vyschystávací vozíky se vyznačují výraznou úsporou energie, prodlouženou doba používání a 

minimálními náklady na údržbu díky eliminaci uhlíkových kartáčů a generátorickému 

brzdění. 

Horizontální vychystávací vozíky disponují impulzním řízením „SpeedControl“, které 

umožňuje pohodlnou a bezpečnou jízdu. Lze si vybrat ze dvou různých elektrických systémů 

řízení, ojí nebo volantem „JetPilot“. „CanDis“ (volitelné vybavení) poskytuje informace o 

stavu nabití baterie, počtu motohodin a chybových kódech. 

Vychystávání z 2. úrovně regálu díky zvedací plošině řidiče (volitelně). Ve volitelném 

vybavení lze doobjednat výběr 3 pojezdových programů na klávesnici, systém Curve Control 

pro maximální bezpečnost díky automatickému snížení rychlosti při jízdě do zatáčky nebo 

aktivaci vozíku pomocí kódu PIN. Ve zvláštním vybavení lze jízdní parametry nastavit přes 

systémy CanDis a CanCode. Model se zdvihem nůžek ECE 320 lze alternativně použít pro 

vychystávání z druhé úrovně díky zvedací plošině. 

Modelová řada vertikálního vychystávacího vozíku EKS 110 nabízejí funkci Speed Control a 

ergonomické pracoviště pro řidiče s přehledným displejem. Volitelně je vybaven 

s pochůzným nosným zařízením (L) nebo přídavným zdvihem (Z). 

Modelová řada EKS 210/312 nabízí dvojnásobnou rekuperace energie. Elektronický řídicí 

systém s certifikací TÜV (CAN-Bus) pro maximální bezpečnost. Díky integrované skladové 

navigaci (přídavné zařízení) komunikují řídící počítače vozíku přímo se systémem pro řízení 

skladu přes terminál nebo skener. Do cílové pozice najíždí vozík automaticky). Přídavné 

řízení vozíku transpondérovou technologií RFID zaručuje permanentní měření dráhy pro 

přesné rozpoznání všech oblastí skladu.  

Vozíky pro vysoké regály 

Nabídka: 4 řady pro třístranné zakládání, z toho 3 řada s čelně uloženým sedadlem a bočně 

montovaným zdvihovým zařízením (nosnost 1 000 – 1 500 kg, max. zdvih 14 000 mm), 1 

řada s bočně uloženým sedadlem (nosnost 1 200 – 1 500 kg, max. zdvih 13 000 mm). 



 

Všechny vozíky zakládání nabízí dvojnásobnou rekuperaci díky regenerativnímu brzdění a 

spouštění s rekuperací. Pro všechny pohyby lze nastavit určité parametry díky systémům 

elektronického řízení a CAN-Bus. Volitelně lze vozíky vybavit podlahovým řízením RFID 

nebo skladovou navigací Jungheinrich pro časově optimální najetí k cíli. Řady s čelně 

uloženým sedadlem zabízí boční výměnu baterie a ve volitelné výbavě integrovaný systém na 

ochranu osob Jungheinrich (PSS). Výkonové moduly nabízí pro vyšší flexibilitu alternatině 

různé moduly (modul „Zdvih“: rychlost hlavního zdvihu 0,52 m/s s optimalizací rychlosti 

výsunu vidlí díky snímači nákladu (EKX 515), modul „Otáčení-posuv“: maximální dynamika 

zaskladnění a vyskladnění palet se snímačem nákladu (EKX 513), modul „Topologie 

podlahy“: optimalizace rychlosti pojezdu s ohledem provedení podlahy skladu ve spojení 

s RFID technologií a modul „Nosnost“: vyšší zbytková nosnost díky aktivním stabilizátorům). 

Tahače 

Nabídka: 6 řad, z toho 1 řada ručně vedeného minitahače (nosnost 1 000 kg, maximální tažná 

síla 600 N), 3 řady se stojícím řidičem (nosnost 3 000 – 5 000 kg, maximální tažná síla 3 200 

N), 1 řada se sedícím řidičem (nosnost 7 000 kg, maximální tažná síla 5 500 N), 1 řada 

robustního elektrického tahače pro použití venku i uvnitř (nosnost 25 000 kg, maximální tažná 

síla 18 000 N). 

 

Ručně vedený minitahač EZS 010 se může otáčet na místě. Nabízí tři volitelné programy 

pojezdu. Bezúdržbový třífázový trakční motor bez uhlíkových kartáčů, integrovaný nabíjecí 

přístroj a více možností pro připojení s nejrůznějšími typy přívěsů. Bezdotykové snímače 

s krytím IP 65 zajišťují nejvyšší ochranu proti výpadku před prachem a vlhkostí díky 

zapouzdření elektroniky a zástrček podle IP 54. Indikační a nastavovací vybavení obsahuje 

ukazatel stavu nabití baterie (trojbarevná LED dioda) s odpojením zdvihu. 

Řady pro stojícího řidiče EZS 130, EZS 350 a EZS C 40, nabízí komfortní ovládání díky 

elektrickému řízení a JetPilotu, impulzní elektroniku SpeedControl a bezpečné jízdní chování 

i v zatáčkách díky systému Curve Control. Motor je bezúdržbový bez uhlíkových kartáčků. 

Díky superelastickému hnacímu kolu zaručuje vozíku EZS C40 optimální hnací sílu i na 

velmi kluzkých podlahách výrobních hal a mírně nerovném povrchu, jaký se vyskytuje na 

venkovních komunikacích. Mírné nárazy např. v případě nerovností terénu nebo při přejezdu 

přes dělicí spáry v podlaze jsou tlumeny bandáží. Modely minitahače EZS 010, tahače se 

stojící obluhou EZS 130, EZS 350, EZS C 40 a tahač pro sedící obluhu řady EZS 570, lze 

alternativně dovybavit systémem „CanDis“, který poskytuje informace o stavu nabití baterie, 



 

počtu motohodin a o chybových kódech, aktivací vozíku pomocí kódu PIN a nastavování 

jízdních parametrů přes „CanDis“ a „CanCode“. Řada EZS 130 volitelně disponuje 

integrovaným nabíjecím přístrojem (24 V/30 A) pro snadné nabíjení z každé zásuvky 230 V. 

Jízdní vlastnosti řady EZS 350 lze individuálně přizpůsobit příslušenstvím jako je například 

oboustranný mikropojezd ovládaný z vně vozíku, poloautomatické dálkové odjišťování 

spojovacího zařízení nebo přídavná ochrana proti nárazu z oceli a/nebo z pryže. 

Řada tahače pro sedící obsluhu EZS 570 disponuje generátorickým brzděním se zpětným 

získáváním energie při snížení rychlosti jízdy. Díky elektrické parkovací brzdě 

s automatickou aktivací při zastavení a deaktivací při rozjedu je rozjíždění ve stoupání 

bezpečné. Tlačítko plíživého pojezdu umožňuje jízdu s nastavitelnou omezenou rychlostí. 

Vozík ve volitelném vybavení disponuje například kabinou chránící před povětrnostními 

vlivy nebo bočně prováděné vyjmutí bateri. Kola lze přiobjednat i v nešpinícím provedení. 

Robustní tahač EZS 6250 s odpruženými koly je určen pro použití i vevnějších prostorách. 

Elektronika umožňuje pohodlnou a bezpečnou jízdu s možností přizpůsobení každému typu 

použití. Rychlost předvolená na spínači pojezdu je zachována v každé jízdní situaci, při 

stoupání i klesání. Při snížení rychlosti tahač využívá generátorického brzdění. Tahač nabízí 

různé přípojné mechanismy pro různé typy přívěsů. Displej řidiče poskytuje informace o 

stavu nabití baterie, počtu motohodin a o chybových kódech. Tahač je vybaven elektrickou 

parkovací brzdou pro bezpečné rozjíždění ve svahu. Kola jsou akternativně k dispozici i 

v nešpinícím.  

Ruční VZV 

Nabídka: 17 řad, z toho 3 řady ručních pro chodící obsluhu (nosnost 1 000 – 1 200 kg, max. 

zdvih 3 600), 1 řada samonosného pro chodící obsluhu (nosnost 600 – 1 200 kg, max. zdvih 

2 500), 2 řady ručních s rampovým přízdvihem (nosnost 1 000 – 2 000 kg, max. zdvih 5350 

mm), 1 řada ručních s přízdvihem ramen (nosnost 1 200 – 1 600 kg, max. zdvih 5350 mm), 1 

řada ručních s širokým rozchodem (nosnost 1 200 – 2 000 kg, max. zdvih 5 350 mm), 1 řada 

s plošinou (nosnost 1 200 – 2 000 kg, max. zdvih 5 350 mm), 1 řada s plošinou a přízdvihem 

ramen (nosnost 1 200 – 2 000 kg, max. zdvih 5 350 mm), 2 řady ručních pro manipulaci dvou 

palet nad sebou (nosnost 1 800 – 2 000 kg, max. zdvih 2 560 mm), 1 řada pro manipulaci 

dvou palet nad sebou s plošinou (nosnost 2 000 kg, max. zdvih 2 560 mm), 1 řada pro 

manipulaci dvou palet s bočně sedícím řidičem (nosnost 2 000 kg, max. zdvih 1 660 mm), 1 

řada s bočně sedícím řidičem (nosnost 1 400 – 1 600 kg, max. zdvih 5 350 mm), 1 řada 



 

s nerezovou ochranou pro chodícího řidiče (nosnost 1 200 kg, max. zdvih 3 500 mm), 1 řada 

s nerezovou ochranou s plošinou (nosnost 1 500 – 2 500 kg, max. zdvih 2900 mm). 

 

Řady pro chodící obsluhu EJC 110/112 a EJC 212/214/216/220 nabízí citlivé zvedání díky 

frekvenčně řízenému hydraulickému motoru. Řada EMC 110/B10 umožňuje pojezd se 

zvednutou ojí pomocí tlačítka plíživého pojezdu. Řada EJC 212/214/216/220 a řada 

s přízdvihem ramen EJC 212z/214z/216z, disponuje robustní konstrukcí a čtyřkolovým 

podvozkem. „Inteligentní“ elektronika a moderní pohonná technika (Jungheinrich 

SpeedControl) řady EJC 212z/214z/216z zabraňuje sjíždění ze svahů. Všechny řady ve 

volitelné výbavě nabízí integrovanou nabíječku pro snadné nabíjení v každé zásuvce 230 V, 

systém CanCode pro aktivaci pomocí kódu PIN a funkci automatického vypnutí. Řady EJC 

212/214/216/220, resp. EJC 212z/214z/216z, jsou volitelně k dispozici ve verzi pro chladírny, 

umožňuje připojení např. k terminálu, skeneru nebo tiskárně a systém LiftPlus umožňuje 

rychlý zdvih při malém zatížení. 

Řada samonosného vozíku EJG 106/112 disponuje velkými nosnými koly kola pro snadné 

překonávání podlahových nerovností. Plná manévrovací schopnost při jízdě se zvednutou ojí 

je zajištěna funkcí plíživého pojezdu, která zároveň umožňuje manipulaci se svisle zdviženou 

ojí v úzkých prostorách. Motor je bezúdržbový, tzn. žádné uhlíkové kartáčky. Bezpečná 

ochrana např. před prachem a vlhkostí je zajištěna díky zapouzdření elektroniky a zástrček 

podle IP 54. Volitelně je vozík vybaven přístupovými kódy CanCode pro obsluhu a 

kontrolním přístrojem CanDis. 

Řada vozíků s rampovým přízdvihem EMC 110 a EJC 112 nabízí flexibilní použití i na 

malých rampách a nerovnostech podlahy s funkcí komfortního přejíždění nerovností pro 

nerovné podlahy a svahové zlomy. Pojezd se zvednutou ojí je umožněn pomocí tlačítka 

plíživého pojezdu. Snadné nabíjení ze zásuvky díky integrovanému nabíjecímu přístroji. I tato 

řada má volitelně k dispozici CanCode a funkci automatického vypnutí.  

Řada vozíku s širokým rozchodem EJC B12/B14/B16/B20 nabízí citlivé zvedání/spouštění 

díky elektronicky řízenému hydraulickému motoru. Plně manévrovací schopnost je zajištěna 

při jízdě se zvednutou ojí pomocí tlačítka plíživého pojezdu. Vozík je uzpůsobem k nakládání 

uzavřených či příčných palet. „Inteligentní“ elektronika a technika pohonu SpeedControl 

zabraňuje zpětnému sjíždění ze svahů. Motor je bezúdržbový, tzn. žádné uhlíkové kartáčky. 

Volitelně je vozík vybaven integrovaným nabíjecím přístrojem pro snadné nabíjení z každé 

síťové zásuvky 230 V, funkcí rychlého nabíjení nebo verzí vhodnou pro chladírenský provoz. 



 

Modelová řada s plošinou pro řidiče ERC 212/214/216/220 a řada s plošinou pro řidiče a 

přízdvihem ramen ERC 212z/214z/216z disponujuje citlivým zvedáním/spouštěním díky 

elektronicky řízenému hydraulickému motoru. Bezpečné řízení bez nutnosti vynaložení 

námahy umožňuje elektrické řízení oje a systém Curve Control. Díky systému LiftPlus je 

zajištěn rychlý zdvih při malém zatížení. „Inteligentní“ elektronika a technika pohonu 

SpeedControl zabraňuje zpětnému sjíždění ze svahů. Motor je bezúdržbový, tzn. žádné 

uhlíkové kartáčky. Volitelně je vozík vybaven integrovaným nabíjecím přístrojem pro snadné 

nabíjení z každé síťové zásuvky 230 V, přístupovými kódy CanCode pro obsluhu a 

kontrolním přístrojem CanDis. Vysoký stupeň stability při pojezdu je zajištěn bočními 

rameny (na objednávku). 

Řady pro manipulaci se dvěma paletami nad sebou EJD 220 a EJD K18 využívají systému 

pevně spojených opěrných kol ProTracLink s hydraulickou aretací, který zajišťuje stabilitu a 

bezpečnost při jízdě po rampách a nakládacích plošinách. Plná manévrovací schopnost při 

jízdě se zvednutou ojí je zajištěna funkcí plíživého pojezdu, která zároveň umožňuje 

manipulaci se svisle zdviženou ojí v úzkých prostorách. „Inteligentní“ elektronika a technika 

pohonu SpeedControl zabraňuje zpětnému sjíždění ze svahů. Motor je bezúdržbový, tzn. 

žádné uhlíkové kartáčky. Volitelně je vozík vybaven přístupovými kódy CanCode pro 

obsluhu a kontrolním přístrojem CanDis nebo vybavením do chladírenských provozů. Řada 

EJD K18 využívá generátorického brdění při uvolnění stisku spínače pojezdu.  

Řada vozíků s plošinou pro řidiče pro manipulaci dvou palet zároveň ERD 220 díky 

odpruženému pohonu ShockProtect chrání řidiče, vozík i náklad tlumením přenosu silnějších 

nárazů na obsluhu a podvozek. Systém pevně spojených opěrných kol ProTracLink zajišťuje 

stabilitu a bezpečnost při jízdě po rampách a nakládacích plošinách. „Inteligentní“ elektronika 

a technika pohonu SpeedControl zabraňuje zpětnému sjíždění ze svahů. Rekuperaci energie 

zajišťuje generátorické brzdění při snížení rychlosti. Volitelně je vozík vybaven přístupovými 

kódy CanCode pro obsluhu a kontrolním přístrojem CanDis nebo hydraulikou s regulací pro 

jemné spouštění a uložení břemene a pro přesné umístění palet v regálu.  

Řady s bočně uloženým sedadlem ESC 214/214z/216/216z a ESD 120/220 (pro manipulaci 

dvou palet zároveň) disponují bezúdržbovým motorem, který nepotřebuje žádné uhlíkové 

kartáčky. Díky automaticky aktivované brzdě je zajištěna ochrana proti zpětnému sjíždění ze 

svahů, rekuperace energie díky generátorické brzdě. Řada ESC 214/214z/216/216z nabízí 

boční vyjímání baterie je možné pomocí válečkové dráhy ve vozíku. 

Nerezová řada pro provoz v korozním či vlhkém prostředí EJE i25/EJC i15/EJC i15z, resp. 

EJC i12z, je díky high-tech těsnění odolný vůči stříkající vodě. Díky hladkému povrchu je 



 

hygienický a neutrální vůči potravinám. Multifunkční zapouzdřená hlavice oje řady EJC i12z 

je utěsněná podle IP65. Zdvih ramen kol umožňuje zvedání ramen kol nezávisle na vidlích. 

Vozík EJC i12z tak snadno překoná terénní nerovnosti, rampy nebo nakládací můstky. 

Bezúdržbový motor nepotřebuje žádné uhlíkové kartáčky. 

Elektrické paletové vozíky 

Nabídka: 13 řad, z toho 4 řady ručních pro chodící obsluhu (nosnost 1 200 – 3 500 kg, max. 

zdvih 122 mm), 1 řada s chodící obsluhou s rampovým přízdvihem (nosnost 2 000 – 2 200 kg, 

max. zdvih 125 mm), 1 řada s chodící obsluhou s dodatečným zdvihem (nosnost 2 000 kg, 

max. zdvih 122 mm), 2 řady s plošinou (nosnost 1 200 – 2 500 kg, max. zdvih 122 mm), 3 

řady s bočně sedícím/stojícím řidičem (nosnost 2 000 – 3 300 kg, max. zdvih 125 mm), 1 řada 

pro chodícího řidiče s nerezovou ochranou (nosnost 2 000 kg, max. zdvih 125 mm), 1 řada 

s nerezovou ochranou s plošinou (nosnost 1 500 – 2 500 kg, max. zdvih 125 mm). 

 

Stabilitu modelu pro chodící obsluhu EME 114 zvyšují opěrná kolečka montovaná 

oboustranně vedle hnacího kola. Vysoký komfort obsluhy zajišťuje ergonomicky tvarovaná oj 

s možností ovládání oběma rukama. Integrovaný nabíječ pro nabíjení z jakékoliv zásuvky 230 

V. 

Model pro chodící obsluhu EJE 112i nabízí inovativní lithium-iontovou technologii. Délka 

vozíku včetně nosné desky vidlí (rozměr l2) je pouze 425 mm při celkové hmotnosti včetně 

baterie 289 kg (při nosnosti 1 200 kg). Kufříková forma baterie umožňuje snadnou 

manipulaci. Díky možnosti rychlého nabíjení a mezinabíjení za pomoci nabíjecího přístroje 

speciálně vyvinutého pro tyto účely, lze vozík flexibilně používat i ve vícesměnném provozu. 

Bezúdržbová baterie vykazuje vysoký stupeň disponibility. Bezpečná ochrana např. před 

prachem a vlhkostí díky zapouzdření elektroniky a zástrček podle IP 54. Bezdotykové 

snímače s krytím IP 65 zajišťující nejvyšší ochranu proti výpadku. 

Řady pro chodízí obsluhu EJE 116/118/120, EJE 220/225/230/235, EJE C20 jsou vybaveny 

tlačítkem plíživého pojezdu, které umožňuje bezpečnou jízdu díky svisle postavené oji. Stisk 

tlačítka uvolní brzdu a ovládání spínače pojezdu řídí jízdu automaticky sníženou rychlostí. 

Bezpečná ochrana např. před prachem a vlhkostí díky zapouzdření elektroniky a zástrček 

podle IP 54. Bezdotyková senzorika chráněná podle třídy ochrany IP 65 zajišťující nejvyšší 

bezpečnost proti výpadku. Vynikající stabilita vozíku při jízdě do zatáček díky systému 

ProTracLink. Boční vyjmutí baterie pro vícesměnné provozy. Mezi volitelnou výbavu u 



 

tohoto modelu patří například CanDis a CanCode pro nastavitelné jízdní parametry a 

zprovoznění vozíku pomocí PIN. 

U řady s přídavným zdvihem EJE C20 může být břemeno dodatečně k základnímu zdvihu 

nadzvednuto prostřednictvím jednoduchého stožáru, integrovaného v prostoru baterie, na 

celkových 759 mm. Mezi volitelnou výbavu u tohoto modelu patří například CanDis a 

CanCode pro nastavitelné jízdní parametry a zprovoznění vozíku pomocí PIN. SpeedControl 

umožňuje předovlení rychlosti a zamezení nechtěnému ucouvnutí například na rampě. 

Rekuperace brzdění.  

Řada EJE 220r/222r nabízí možnost vodorovného polohování díky rampovému zdvihu. 

SpeedControl. Rekuperační brzdění. Informační displej „CanDis"" (zvl. příslušenství) s 

hlídačem vybití a odpojením zdvihu i přídavný ukazatel motohodin a ukládání servisního 

kódu. 

Řada vozíků s plošinou pro řidiče ERE 120 nabízí tlumení vibrací k ochraně řidiče, vozíku a 

nákladu díky systému ShockProtect. Vynikající stabilita a optimální jízdní vlastnosti díky 

systému ProTracLink. Vícesměnné použití díky bočnímu vyjmutí baterie (volitelně). 

SpeedControl. CanDis a CanCode pro nastavitelné jízdní parametry a zprovoznění vozíku 

pomocí PIN. Rekuperační brzdění. 

Řada vozíků s plošinou pro řidiče ERE 225 disponuje elektrickým řízením ojí SmartPilot pro 

přesné a snadné ovládání. ShockProtect k ochraně řidiče, vozíku i nákladu. Systém Curve 

Control pro větší bezpečnost při jízdě do zatáček (Maximální rychlost v zatáčkách je 

automaticky snižována podle velikosti výchylky řízení). SpeedControl. Bezkontaktní snímače 

s krytím IP 65. Informační displej „CanDis"" (zvl. příslušenství) s hlídačem vybití a 

odpojením zdvihu i přídavný ukazatel motohodin a ukládání servisního kódu. 

Ručně vedené nízkozdvičné vozíky s bočně usazenou obsouhou mají snadné ovládaní pomocí 

SOLO-PILOTa (ovládání funkce zdvihu). Změna směru jízdy se může provádět i 

jednoduchým stiskem tlačítka. Velký displej nabízí rychlý přehled o poloze řízení, stavu 

baterie, rychlosti jízdy a možnosti volby programu. Řada ESE 533 má řízení 360°. U modelů 

řady ESE 420/430 lze řízení 180°/360 přepínat. 

Ruční nízkozdvižné vozíky v nerezovém provedení EJE i20 a EJE i25/EJC i15/EJC i15z (s 

plošinou) jsou odolné vůči korozi a díky konstrukci, kterou lze snadno čistit, odolný vůči 

stříkající vodě. Jsou hygienické a neutrální vůči potravinám díky hladkému povrchu 

odolnému proti oděru. Řada EJE i20 disponuje vysokou životností v agresívním prostředí. 

Ergonomická multifunkční hlava oje s těsněnou senzorikou (IP 65) Tlačítko plíživého 

pojezdu umožňují ergonomicky perfektní pracovní podmínky při všech polohách oje.). 



 

Stabilitu při jízdě do zatáček dodává EJE i20 táhlo „ProTracLink“ z ušlechtilé oceli.). Boční 

vyjmutí baterie zase umožňuje vícesměnný provoz. Žádné uhlíkové kartáčky - motor je 

bezúdržbový. Kolébkové tlačítko pro dobrou obsluhu v každé poloze oje.  

Modely řady nerezového vozíku s plošinou EJE i25/EJC i15/EJC i15z mají díky 2 motorům 

optimální hnací sílu. Úhel natočení volantu 60° pro jízdu do zatáčky v úhlu 92°. 

Ruční paletové vozíky 

Nabídka: 9 řad, z toho 2 řady klasických (nosnost 2 200 – 3 000 kg, max. zdvih 122 mm), 1 

řada paletizačního vozíku s váhou (nosnost 2 200 kg, max. zdvih 122 mm), 1 řada nůžkového 

paletizačního vozíku (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 714 mm), 1 řada vysokozdvižného 

paletizačního vozíku (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 3 000 mm), 1 řada nerezového 

paletizačního vozíku (nosnost 2 000 kg, max. zdvih 115 mm), 1 řada pozinkovaného 

paletizačního vozíku (nosnost 2 000 kg, max. zdvih 122 mm), 1 řada nerezového nůžkového 

paletizačního vozíku (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 710 mm), 1 řada paletizačního vozíku pro 

displejové palety (nosnost 500 kg, max. zdvih 390 mm). 

 

Řada AMW 22 paletového vozíku s váhou pro kontrolu hmotnosti zásilek disponuje 

technologií 4 vážicích snímačů (buněk) pro profesionální vážení. 

Model nůžkového paletového vozíku AMX 10e a jeho nerezového provedení AMX I10 a 

model ručního vysokozdvižného vozíku HC 10 nabízejí standardně zabudovaný elektronický 

nabíječ. Nabíjení bezúdržbových baterií je možné z jakékoli zásuvky 230 V. Po ukončení 

nabíjení se nabíjecí přístroj automaticky vypne. 

Řada nerezového paletového vozíku AM I20 v Inox provedení je koncipováno pro použití ve 

vlhkém, resp. agresivním prostředí a všude, kde se vyžaduje přísná hygiena. Podvozek je 

odolný proti kyselinám. Maznice na pohyblivých komponentách. 

Řada pozinkovaného paletového vozíku AM G20 představuje řešení pro použití ve 

venkovních prostorách a obzvlášť ve vlhkém prostředí. Díky žárově pozinkovanému 

(galvanicky pokovenému) povrchu je zajištěn vysoký stupeň ochrany proti korozi. 

Řada nerezového nůžkového paletového vozíku AMX I10 disponuje maznicemi na všech 

pohyblivých komponentách pro vysokou životnost. Je odolný vůči korozi, kyselinám a solím. 

Řada pro displejové palety AM V05 je ideální pro manipulaci se čtvrpaletami, polopaletami a 

speciálními paletami. Předtavuje řešení jak odebírat čtvrpalety a polopalety z europalet.  



 

LINDE 

V roce 1904 byla v Mnichově založena Hugem Güldnerem, Carlem von Linde a Georgem 

von Kraussem společnost Güldner-Motoren-Gesellschaft mbH. Tuto firmu na výrobu motorů 

v roce 1929 koupila společnost Linde produkující chladicí stroje (měla již před tím majetkový 

podíl) a rekonstruuje výrobní program této firmy. V roce 1938 firma předtavila model A20 

jako svůj první sériově vyráběný tahač. V roce 1958 vzniká obchodní divize "Hydraulik", 

která bude v rámci Linde AG tvořit základ pozdější divize "Werksgruppe Flurförderzeuge und 

Hydraulik". V roce 1984 Linde přebírá největšího francouzského producenta vozíků, firmu 

Fenwick, která se specializuje na skladovou techniku. V roce 1989 Linde dále posiluje svou 

pozici na evropském trhu koupí britského výrobce manipulační techniky Lansing (čelní, 

boční, skladové, kontejnerové vozíky). V roce 1993 Linde založila společný podnik s druhým 

největším čínským výrobcem vozíků v Xiamenu v jihovýchodní Číně. Od 1. 1. 2002 nese 

divize koncernu Linde AG zaměřená na manipulační techniku nový název Linde Material 

Handling. Na veletrhu v německém Hannoveru byla poprvé představena nová generace 

vozíků s označením 39X. Vozíky s motorem na diesel či LPG se vyznačují inovativním 

hnacím systémem s hydrostatem Linde páté generace, dokonalou ergonomií a designem 

Porsche. Od roku 2006 je divize Material Handling součástí skupiny KION Group. 

Mezinárodní společnost Linde Material Handling má devět výrobních a montážních závodů 

po celém světě, disponuje globální obchodní a servisní sítí s pobočkami ve více než 100 

zemích. Na českém trhu působí od roku 1990 Linde Material Handling Česká republika s.r.o. 

se sídlem v Praze 10. Na území České Republiky Linde MH disponuje 14 prodejními místy a 

25 servisními místy. Společnost Linde MH ČR je certifikována pro systém managementu dle 

EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007. O inovativnosti techniky 

Linde svědčí více než 600 platných patentů. [41] 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [42]. 

 

Čelní VZV se spalovacím motorem  

Nabídka: 6 řad, z toho 5 pro normální provoz (nosnost 1 400 – 8 000 kg, max. zdvih 3 550 

mm), a 1 pro těžký provoz (nosnost 10 000 – 18 000 kg, max. zdvih 4 000 mm). Dodávány 

také ve verzi CNG.  

 



 

Čelní vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem jsou standardně vybaveny 

dvoupedálovým ovládáním Linde pro řízení pojezdu vpřed/vzad a brzdění, hydrostatickým 

řízení s posilovačem, vzduchovým filtrem sání motoru s integrovaným cyklonovým 

odlučovačem. Hydrostatická převodovka přebírá funkci provozní brzdy. Zcela zapouzdřená 

řídící jednotka chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí. Díky systému Linde Load Control 

je ovládání všech funkcí zdvihového sloupu snadné pomocí joysticků. Automatická regulace 

rychlosti motoru v závislosti na intenzitě manipulace s nákladem pomocí systému Linde 

Truck Control. Přístrojový displej přehledně ukazuje stav paliva, hodiny a servisní informace. 

Displej je vybaven počítadlem motohodin a kontrolkami na displeji. Pro pohodlí obsluhy jsou 

k dispozici pestré možnosti odkládacích prostorů na psací potřeby, nápoje atd. 

Modelová řada BR 391 v LPG verzi pohonu nabízí přesný ultrazvukový ukazatel stavu paliva 

ve výměnných lahvích. Modelová řada BR 393 disponuje systémem pro automatické 

přizpůsobení rychlosti Curve Assist. Tlak motorového oleje provozní hodnoty hydraulického 

oleje monitoruje systém LEPS (Linde-motor-Protection-System). Řada BR 396 je vybavena 

motorem s mezichladičem. Vysokou bezpečnost a stabilitu u této řady zajišťuje Linde Torsion 

Support díky namontovaným naklápěcím válcům, které poskytují optimální pákový efekt.  

Modelové řady BR 391 a BR 392 na LPG pohon jsou vybaveny dvoucestným katalyzátorem, 

modelová řada BR 394 obousměrným katalyzátorem. Modelové řady BR 393, BR 396 

třícestným katalyzátorem. BR 392 a BR 394 lze volitelně třícestným katalyzátorem dovybavit.  

Vozíky lze volitelně dovybavit jednopedálovým ovládáním pojezdu s přepínačem směru 

pojezdu v opěrce ruky, integrovaným bočním posuvem, íntegrovaným filtrem pevných částic 

pro dieselové pohony s ukazatelem naplnění na displeji, vzduchovým předfiltrem sání 

motoru, Vytápěním kabiny a klimatizací s integrovaným pylovým filtrem. K dispozici je také 

provedení pro použití ekologické bionafty (RME). Modely řad BR 392, BR 394 je možné 

vybait CNG pohonem. Modelová řada 393 je volitelně k dispozici s kamerovým sytémem a 

obrazovou Rear View. Řada BR 396 je k dispozici ve verzi pro slévarenský provoz.  

Čelní VZV elektrické  

Nabídka: 5 řad, z toho 2 tříkolové (nosnost 1 000 – 2 000 kg, max. zdvih 4 895 mm), 3 

čtyřkolové (nosnost 1 600 – 5 000 kg, max. zdvih 4 075 mm).  

 

Všechny elektrické čelní vysokozdvižné vozíky jsou vybaveny hydrostatickým posilovačem 

řízení. Modelová řada BR 386, BR 387 a BR 388 nabízí Linde Twin Drive pedály (jako u 

dieslů), Systém Linde Load Control integrovaný v loketní opěrce. Systém Curve Assist 



 

automaticky proporcionálně omezuje rychlost při zatáčení. Pro pohodlí obsluhy je k dispozici 

dostatek úložného prostoru pro psací potřeby, nápojové plechovky. K dispozici je rovněž 

automatická aktivace parkovací brzdy. Modelová řada BR 334 je vybavena kontrolou trakce a 

hydrauliky Linde Digital Control. K dispozici jsou dva nezávislé brzdové systémy včetně 

automatického elektrického brzdění (LBC) po zařazení opačného směru jízdy a spínačem 

„mrtvý muž“ v podlaze. Modelová řada BR 386 nabízí automatickou aktivaci parkovací 

brzdy.  

Jako volitelnou výbavu u všech vozíků lze zvolit integrovanou nabíječku. Modelová řada BR 

386 má ve volitelné výbavě k dispozici single pedál pohonu s přepínačem směru na loketní 

opěrce, integrovaný boční posuv, topení kabiny. Hydraulický posun baterie pro horizontální 

nebo vertikální vyjmutí baterie. Modelová řada BR 387 a BR 388 nabízí volitelně 

bezpečnostní systém LSP (Linde Safety Pilot) s monitorováním nebezpečí přetížení a systém 

LFM (Linde Fleet Management) pro řízení vozového parku.  

Vychystávací vozíky 

Nabídka: 3 řady s plošinou pro řidiče, z toho 1 pro nízkou úroveň vychystávání (nosnost 

2 000 – 2 400 kg, max. zdvih 120 mm), 1 řada vychystávacího vysokozdvižného vozíku 

(nosnost 1 200 kg, max. zdvih 1 574 mm) a 1 řada se zdvihem pracovní plošiny i vidlí 

(nosnost 1 200 – 2 000 kg, max. zdvih 1 065 mm). 

 

Všechny vozíky jsou aktivovány zadáním jedinečného kódu PIN nebo klíčem zapalování. 

K dispozici je posilovač řízení. Systém Curve Assist automaticky sníží rychlost v zatáčkách. 

Automatické brzdění uvolněním „butterfly“ spínače. Elektromagnetická nouzová brzda 

působí úměrně k hmotnosti nákladu. Vozíky jsou přizpůsobeny pro práci při nízkých 

teplotách do -10 ° C. Zmenšení počtu kabelů v motoru díky technologii CAN Bus.  

Do volitelné výbavy se řadí podpora datového terminálu nebo čtečky čárového kódu. Baterie 

na rolnách pro pohodlnou boční výměnu. Pro chladírenské provozy je k dispozici verze 

odolná do -35 °C. 

Systémové vozíky pro velmi úzké uličky 

Nabídka: 5 řad, z toho 1 řada systémového vysokozdvižného vozíku pro boční zakládání 

s obsluhou dole – sedící řidič - (nosnost 1 350 kg, max. zdvih 8 505 mm), 1 řada systémového 

vysokozdvižného a vychystávacího vozíku „combi“ se zdvihem plošiny – sedící řidič – 

(nosnost 1 500 kg, max. zdvih 12 850 mm), 1 řada vychystávacího vozíku pro nízkou úroveň 



 

vychystávání se zdvihem plošiny – stojící řidič - (nosnost 700 – 1 000 kg, max. zdvih 1 065 

mm), 1 řada vychystávacího vozíku pro střední úroveň vychystávání – stojící řidič - (nosnost 

1 000 kg, max. zdvih 6 350 mm), 1 řada vychystávacího vozíku pro vysokou úroveň 

vychystávání – stojící řidič - (nosnost 1 100 kg, max. zdvih 7 000 mm). 

 

Všechny vozíky při brzdění nebo spouštění stožáru využívají rekuperace energie.  

ystémový vysokozdvižný vozík (man down) řady A BR 5022 je určen pro bočně sedícího 

řidiče. Systémový vysokozdvižný a vychystávací vozík (man up) řady K BR 011 a model 

V 10 BR 5021 jsou vybaveny závěsnou kabinou, která absorbuje nárazy a vibrace. Systém 

LSC (Linde Control System) průběžně monitoruje pojezdovou rychlosti vzhledem k výšce 

zdvihu a hmotnosti nákladu. 

Systémový vychystávací vozík řady BR 1110 se aktivuje po zadání kódu PIN nebo klíč 

zapalování. Standardem je posilovač řízení. Systém Optilift® systém pro bezproblémové a 

přesné zvedání/spouštění. Uvolněním „butterfly“ spínače se aktivuje automatické brdění. 

Elektromagnetická nouzová brzda působí úměrně k hmotnosti nákladu. Zmenšení počtu 

kabelů v motoru díky technologii CAN Bus. Boční výměna baterií na rolnách. Podsvícený 

multifunkční displej s počítadlem motohodin, indikátorem vybití baterie a hlásičem 

chybových kódů. Standardně přizpůsoben pro práci do -10 °C.  

Řady A BR 5022, K BR 011 a V 10 BR 5021 jsou volitelně vybaveny schránkou DIN A4, 

systémem zatížení brzdy kola pro větší bezpečnost při nouzovém zastavení, bezkontaktním 

antikolizním systémem. Volitelně lze vozíky řad BR 1110 a V 10 BR 5021 vybavit pro 

chladírenské provozy do -35 °C. Volitelně lze také připojit na datový terminál. Řada A BR 

5022 dále jako volitelnou výbavu nabízí přístupové PIN kódy, systém řízení Linde LFM, 

funkci snížení rychlosti a zastavení vozíku na konci uličky, kamerové systémy pro řízení a 

manipulaci s paletami, baterii na rolnách pro boční výměnu. Online diagnostiku. Řada K BR 

011 volitelně nabízí rolny pro boční výměnu baterie nebo osobní bezpečnostní zařízení (PSE). 

Model V 10 BR 5021 systém pro správu dat Linde LFM, funkci LSC pro snížení rychlosti s 

úhlem natočení volantu, možnost ručního bočního vedení a on-line diagnostiku. 

Systémový vychystávací vozík (man up) řady V 11 (12) BR 015 je standardně vybaven funkcí 

snížení rychlosti a zastavení vozíku na konci uličky, bezkontaktním antikolizním senzorem. 

Mezi další bezpečnostní systém patří automatické snížení rychlosti jízdy s vysokou zvedací 

plošinou. K dispozici je indikátor vybití baterie s odpojením zdvihu a on-li diagnostika. 

Systém LSC (Linde Control System) průběžně monitoruje pojezdovou rychlosti vzhledem k 

výšce zdvihu a hmotnosti nákladu. Vozík je standardně přizpůsoben pro práci do -10 °C. 



 

Volitelně lze vozík vybavit pro chladírenské provozy do -35 °C. Jako volitelnou výbavu lze 

objednat elektrickou zásuvku v ochranné stříšce pro rádio, příprava na skener, mobilní 

tiskárnu či terminál, rolny pro výměnu baterií. 

Retraky 

Nabídka: 6 řad, z toho 5 řad elektrických retraků (nosnost 1 000 – 2 500 kg, max. zdvih 

11 500 mm) a 1 řada čtyřcestného retraku s nastavitelnou šířkou vidlic – 560 – 1 150 mm 

(nosnost 2 500 kg, max. zdvih 9 000 mm). 

 

Všechny modely retraků jsou vybaveny systémem LDC (Linde System Digital Control) pro 

plynulé, přesné elektronické ovládání všech trakčních a hydraulických funkcí, třemi 

nezávislými systémy brzdění (rekuperační elektrické brzdění, hydraulické kolové brzdění a 

elektrická parkovací brzda). Monitorovací systém zastaví vozík v případě poruchy trakce, 

řízení nebo zdvihu. Počty kabelů v motoru omezeny díky technologii CAN Bus. Linde Load 

Control páky pro zvedání/spouštění a pohyb dopředu/dozadu. Modely jsou k dispozici se 180° 

patentovaným reologickým řízením (LRS) s možností dovybavení 360° řízením (řada BR 

8922 má 360° řízení standardně). Systémy obsahují elektrickou a hydraulickou ochranu proti 

přetížení, zajistí automatické zpomalení na konci dosahu zdvihu. Modelová řada čtyřcestného 

retraku BR 8922 nabízí individuální ovládací páku se systémem Fingertip pro maximální 

přesnost manipulace, komfortní sedadlo s 15° náklonem, možností manuálního nastavení 

vidlic. Stabilitu u této řady je zajištěna elektronickým regulátorem, který indikuje a 

monitoruje provozní funkce vozíku a automaticky snižuje rychlost při průjezdu zatáčkou.  

Mezi volitelnou výbavu všech modelů zejména patří ntegrální boční posuv (model BR 116-03 

ve standardu), single pedál pohonu s přepínačem směru, rolny pro snadnou výměnu baterie, 

přídavný hydraulický okruh či správa pomocí LFM (Linde Fleed Management). Řady BR 

1120 volitelně nabízí boční vodící kola nebo Vision System v kombinaci kamery na ochranné 

stříšce a stožáru. Řady BR 1120 a BR 116-03 nabízejí verzi pro mrazírny do -30 °C. Přístup 

pomocí PIN kódu nabízí řady BR 1120, BR 115-12 a BR 116-03. 

Elektrické tahače 

Nabídka: 6 řad, z toho dvě tříkolové řady se stojícím řidičem (nosnost 3 000 – 5 000 kg, 

maximální tažná síla 4 200 N), 1 tříkolová řada tahače pro chodící obsluhu (nosnost 5 000 kg, 

maximální tažná síla 3 100 N), 1 tříkolová řada tříkolového tahače se sedící obsluhou 



 

(nosnost 6 000 kg, maximální tažná síla 4 500 N), 2 řady čtyřkolových tahačů s kabinou pro 

řidiče (nosnost 2 000 – 25 000 kg, maximální tažná síla až 16 000 N). 

 

Tříkolové modely se stojícím řidičem BR 132 a BR 1190 a řada pro chodící obsluhu BR 131 

nabízí standardně multifunkční podsvícený displej, klíčový spínač nebo přihlašování pomocí 

PIN kódů. Snížení počtu kabelů zajišťuje CAN bus technologie. Řízení je s posilovačem. 

Bezpečnost zaručuje automatické snížení rychlosti při zatáčení. Elektromagnetická nouzová 

brzda působící úměrně k hmotnosti nákladu a automatické elektrické brzdění. Pracovní 

stanice obsahuje úložné přihrádky. Modely jsou vhodné pro provoz do teplot -10 °C. Řada je 

volitelně uzpůsobena pro mrazírenský provoz do -35 °C. Řada BR 1190 standardně nabízí 

upevňovací šrouby pro místní montáž tažného zařízení či indikátor kontroly údržby a úrovně 

nabití baterie. Do alternativní výbavy se řadí podpora datového terminálu, schránky a čtečkou 

čárových kódů či stojan pro boční výměnu baterie. 

Tříkolová řada pro sedící obsluhu BR 126 nabízí tři nezávislé brzdové systémy a nouzový 

protizkratový izolátor. Ruční brzda zpoždění blokování umožňuje rozjezd do stoupání bez 

ucouvnutí. Elektrická ochrana proti přetížení. Kombinované zařízení upozorňuje na zatažení 

ruční brzdy, nízkou hladinu brzdové kapaliny, výstraha teploty motoru, vybití baterie a 

počítadlo provozních hodin. Jako alternativní výbavu lze zařadit plnou kabinu se skleněnými 

dveřmi a zadním oknem, předními a zadními stěrači, ostřikovači, odmlžováním čelního okna 

a dvěmi vnějšími zpětnými zrcátky. Jako tažné spoje podle DIN 15170-E2 je na výběr mezi 

jednou zadní, jednou přední, jednou zadní s nádstavcem či dvěmi zadními s nádstavcem.  

Čtyřkolové silničně osvětlené řady BR 127-03 a BR 127-04 disponuje komplexně 

integrovaným displejem, single pedálem akcelerátoru a směrovou pákou. Posilovač řízení je 

hydrostatický. Popojíždění lze dálkově ovládat. Dvouokruhové hydraulické kotoučové brzdy 

jsou na všech čtyřech kolech. Na sobě nezávislý brzdový systém je zastoupen úsporným 

regeneračním elektrickým brzděním a elektrickým tlačítkem parkovací brzdy. Trakce je 

izolována seatswitchem a/nebo parkovací brzdou. Tahače disponují vynikající trakcí s 

protiskluzovou regulací. Při průjezdu zatáčkou se snižuje síla kladená na vnitřní kolo. 

Bezpečnost zajišťuje elektrická ochrana proti přetížení. Kabina je vybavena bezpečnostním 

sklem s dvěmi vnějšími zpětnými zrcátky a vnižním zpětným zrcátkem. Alternativně lze 

kabinu vybavit výsuvnými bočními stranami. Další možnosti jsou kabina bez bočních stran 

nebo kabina s posuvnými nebo výklopnými dvířky. Pohodlí řidiče lze zajistit elektrickým 

nebo naftovým topením a odmlžováním. Na výběr jsou různé alternativy tažných spojů 



 

(automatické jediná pozice - přední nebo zadní, automatické jediná pozice s dálkovým 

ovládáním – zadní nebo multi-pozice - přední nebo zadní). 

Elektrické vysokozdvižné ručně vedené vozíky 

Nabídka: 10 řad, z toho 2 řady paletizačních vozíků s chodící obsluhou (nosnost 1 000 – 

1 600 kg, max. zdvih 4 386 mm), 2 řady vysokozdvižných paletizačních vozíků s plošinou pro 

řidiče (nosnost 1 200 – 1 600 kg, max. zdvih 2 924 mm), 1 řada se stojícím řidičem (nosnost 1 

200 – 1 400 kg, max. zdvih 1 924 mm), 1 řada vozíků se stojícím řidiče s manipulací s dvěma 

paletami zároveň (nosnost 1 200 kg, max. zdvih 1 524 mm), 1 řada vozíků s náklonem vidlice 

6 stupňů s chodícím řidičem (nosnost 600 – 1 600 kg, max. zdvih 4 266 mm), 2 řady 

obkročných vysokozdvižných ručně vedených vozíků pro chodícího řidiče nebo s plošinou 

(nosnost 1 200 – 1 600 kg, max. zdvih 5 316 mm), 1 řada vysokozdvizných paletizačních 

vozíků se sedícím řidičem (nosnost 1 200 – 1 600 kg, max. zdvih 2 424 mm). 

 

Všechny vozíky jsou vybaveny funkcí Optilift® s plně proporcionálním ovládáním zdvihu na 

hlavici oje a posilovačem řízení. Standardně dodávány pro provozy do -10 °C. 

Řada pro chodící obsluhu BR 1172 (resp. řada obkročného vozíku pro chodící obsluhu) 

disponuje bezpečnostním rozhraním Sinergo® (regulace otáček Creep nebo proporcionální 

regulace otáček, proporcionální zvedací systém, ochrana rukou na zadní straně sloupu 

pletivem z polykarbonátu nebo z oceli). Vozík je dále vybaven multifunkčním displejem s 

počítadlem motohodin, indikací údržby, indikátorem vybití baterie a vnitřní indikací 

chybového kódu. Startování pomocí klíčového spínače nebo LFMgo (PIN kód). Snížení počtu 

kabelů díky použité CAN bus technologii. Brzdění zajišťuje elektromagnetická brzda a 

automatická parkovací brzda. Pohon všech kol. Mezi volitelnou výbavu lze zařadit kola 

přilnavé za mokra, bez šmouh, verzi pro chladírenský sklad do -35 °C, automatický systém 

napájení baterie, vestavěnou nabíječku nebo vysokofrekvenční nabíječku. 

Řada pro chodící obsluhu BR 372-03 (s plošinou i bez) a řada pro stojícího řidiče s možností 

manipulace dvou palet BR 144 nabízí systém Linde Digital Control (LDC) s programováním 

provozních parametrů. Bezpečnost zaručuje automatické snížení rychlosti při zatáčení nebo 

automatické brzdění s Linde Brake Control (LBC). Ochrana obsluhy u stožáru je zajištěna 

polykarbonátovým pletivem. Řada BR 144 disponuje pohonem všech kol a multifunkčním 

displejem. U všech vozíků lze volitelně objednat kola přilnavé za mokra či vestavěnou 

nabíječku pro vertikální výměnu baterie. Řada BR 144 alternativně nabízí navíc mrazírenskou 

verzi vozíku do -35 °C. 



 

Řada s plošinou pro řidiče (resp. řada pro stojícího řidiče) BR 133 a řada pro stojícího řidiče 

s náklonem vidlic, disponuje pohonem všech kol, systémem automatického snížení rychlosti 

při zatáčení, elektromagnetickou nouzovou brzdou a multifunkčním displejem. Start pomocí 

klíčového spínače nebo pomocí PIN kódu. Snížení počtu kabelů zajišťuje použitá CAN bus 

technologie. Volitelně lze objednat kola přilnavé za mokra, vestavěnou nabíječku pro 

vertikální výměnu baterie, verzi pro chladírenský sklad, do -35 °C, podporu datového 

terminálu nebo čtečky čárového kódu. Verze BR 1170 alternativně nabízí naklápěcí stožár (+ 

1° / - 6°). 

Řada obkročného vozíku BR 131 je vybavena pohonem všech kol. Bezpečnost zaručuje 

elektromagnetická nouzová brzda působící úměrně k hmotnosti nákladu a automatická brzda. 

Ochrana obsluhy u stožáru je zajištěna polykarbonátovým pletivem. Start pomocí klíčového 

spínače nebo pomocí PIN kódu. Zdvižné nohy jsou nastavitelné do tří pozic: 900, 1200 a 

1350 mm. Ochrana obsluhy u stožáru je zajištěna polykarbonátovým pletivem. K dispozici je 

skládací plošina s bočnicemi. K pohodlí řidiče slouží ovládání jednou rukou Linde e-Driver a 

ideální 45° jízdní pozice. Volitelně lze objednat kola přilnavé za mokra, vestavěnou nabíječku 

pro vertikální výměnu baterie, verzi pro chladírenský sklad do -35 °C, podporu datového 

terminálu nebo čtečky čárového kódu. 

Elektrické nízkozdvižné paletové vozíky 

Nabídka: 8 řad, z toho 3 řady pro chodícího řidiče (nosnost 800 – 3 000 kg, max. zdvih 675 

mm), 1 řada ručního s plošinkou pro řidiče (nosnost 2 000 – 2 400 kg, max. zdvih 125 mm), 2 

řady se stojícím řidičem (nosnost 2 000 kg, max. zdvih 125 mm), 1 řada se sedícím řidičem 

(nosnost 2 000 kg, max. zdvih 125 mm). 

 

Všechny vozíky jsou vybaveny posilovačem řízení. Standardně dodávány pro provozy do -

10 °C a alternativně v mrazírenské verzi do -35 °C.  

Řada pro chodícího řidiče BR 1152 je vybavana bezpečnostním rozhraním Sinergo®. Vozík 

je dále vybaven multifunkčním displejem s počítadlem motohodin, indikací údržby, 

indikátorem vybití baterie a vnitřní indikací chybového kódu. Startování pomocí klíčového 

spínače nebo LFMgo (PIN kód). Snížení počtu kabelů díky použité CAN bus technologii. 

Brzdění zajišťuje elektromagnetická brzda a automatická parkovací brzda. Pohon všech kol. 

Mezi volitelnou výbavu lze zařadit kola přilnavé za mokra, bez šmouh, funkci plíživé 

rychlosti, automatický systém napájení baterie, vestavěnou nabíječku nebo vysokofrekvenční 

nabíječku. 



 

Řada pro pěší obsluhu, se sklopnou plošinou při řidiče, nebo se stojícím řidičem, BR 131, je 

vybavena pohonem všech kol. Bezpečnost zaručuje elektromagnetická nouzová brzda 

působící úměrně k hmotnosti nákladu, automatická brzda a automatické snížení rychlosti při 

zatáčení. Start pomocí klíčového spínače nebo pomocí PIN kódu. K pohodlí řidiče slouží 

ovládání jednou rukou Linde e-Driver a ideální 45° jízdní pozice. Volitelně lze objednat kola 

přilnavé za mokra, podporu datového terminálu nebo čtečky čárového kódu, alternativní 

rozměry vidlic. 

Řada pro stojícího řidiče BR 144 a řada se sedícím řidičem BR 140 disponuje pohonem všech 

kol a multifunkčním displejem. Bezpečnost zaručuje automatické snížení rychlosti při 

zatáčení nebo automatické brzdění s Linde Brake Control (LBC). Elektromagnetická brzda 

působí úměrně k hmotnosti nákladu. Baterii je možné měnit zepředu nebo ze strany na 

rolnách. Řada BR 140 je vybavena systémem Linde Digital Control (LDC) s programováním 

provozních parametrů. Alternativně lze objednat kola přilnavé za mokra, víceúčelový 

montážní držák, alternativní rozměry vidlic či další bateriové skříně pro náhradní baterie.  

Ruční paletové vozíky 

Nabídka: 2 řady, z toho 1 řada manuální (nosnost 2 500 kg, max. zdvih 115 mm), 1 řada 

elektrický CiTi (nosnost 500 kg, max. zdvih 125 mm). 

 

Manuální paletový vozík BR 032 má širokou rukojeť pro snadné řízení. Úhel volantu 210° 

zaručuje snadnou manipulaci. Vozík disponuje neklouzavými nástavci pro pohodlí i v 

chladném počasí. Vstupní a výstupní válečky pod špičky vidlic usnadňují nástup na palety. 

Hydraulické části jsou vzduchotěsně zapouzdřeny a zajišťují hladké fungování. Podvozek je 

žárově pozinkovaný s tloušťkou cca 100 mikronů. AlSi 304: Standardní nerezové provedení 

pro mokré pracovní prostředí. AISi 316: vhodné pro použití v hygienických prostorách, jako 

je potravinářský a farmaceutický průmysl.  

Ruční paletový vozík elektrický CiTi Truck je vybaven hnacím kolem o velkém průměru. 

Nákladová kola instalovaná na podvozku mají zaoblený tvar, jenž snadno překonává 

překážky, zvládá dlažbu a obrubníky do 70mm výšky a dokáže účinně operovat na nerovném 

povrchu. Vozík je vybaven spolehlivým a přesným indikátorem vybití baterie, ukazatelem 

provozního stavu a provozních hodin. Motor pojezdu je umístěn v hnacím kole. Pojezd a 

zdvih je ovládán pomocí joysticku easyControl. Při uvolnění joysticku se vozík automaticky 

zastaví. Při uvolnění řídící oje se aktivuje automatická parkovací brzda.  



 

Nissan 

Nissan byl založen v roce 1957 v Japonsku a v témže roce vyprodukoval svůj první 

vysokozdvižný vozík. Od roku 1961 započala masová výroba vysokozdvižných vozíků na 

montážních linkách. Export do Evropy byl zahájen roku 1967 a první evropská divize byla 

založena roku 1988 v Amsterdamu. V roce 1994 byl založen Nissan Forklift Espana SA a 

v následujícím roce Nissan Forklift Europe SA jako nezávislé společnosti. V roce 1996 

Nissan Forklift Espana SA získává certifikát ISO 9001 a v roce 1999 certifikát ISO 14001. 

V roce 2007 společnost akvizicí získala švédskou společnost Atlet AB. V roce 2012 se Nissan 

připojuje ke skupině UniCarriers.  

Prostředky manipulační techniky Nissan jsou dodávány v síti více než 800 specializovaných 

prodejen pokrývajících 75 zemí po celém světě. Strategicky umístěné výrobní závody 

v Evropě, Japonsku a USA. Distributorem Nissan v České republice je BPS Průmyslové 

Služby, s.r.o. se sídlem v Praze 6. Servisní střediska se nacházejí v Krnsku a v Havlíčkově 

Brodě. Firma založena v roce 1994. [43] 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [44]. 

 

Čelní VZV motorové 

Nabídka: 5 řad, čtyřkolové, nosnost 1 500 – 8 000 kg, max. zdvih 8 000 mm. 

 

systém Nissan ECCS zajišťuje minimální spotřebu paliva. Modely nabízí perfektní 

odhlučnění kabiny a bezpečné a snadné ovládání pomocí FINGERTIP. Systém snížení rizika 

poškození Nissan Forklift Risk Reduction (RRS) zajišťuje ochranu. Vozíky disponují 

vestavěným palubním počítačem a elektronickým servisním připomenutím.  

Všechny modely kromě řady ZX nabízí čtyřmístný přístupový PIN systém zabraňující 

neoprávněnému použití vozíků, multifunkční LCD displej a systém zamykání Stožáru – Mast 

Lock Systém. Tento systém sedadel automaticky zamkne zdvihací a sklápěcí operace při 

opuštění kabiny obsluhou. Řada ZX oproti tomu nabízí certifikované Stage IIIA a nízké emise 

NOx díky recirkulaci výfukových plynů. 

Čelní VZV elektrické 

Nabídka: 3 řady, z toho 1 tříkolový (nosnost 1 250 – 2 000 kg, max. zdvih 7000 mm) a 2 

čtyřkolové (nosnost 1 600 – 3 000 kg, max. zdvih 7 000 mm). 



 

Srdcem všech vozíků je špičková řídící jednotka Nissan AC TECH. Systém snižování rizika 

Nissan Forklift Risk Reduction (RRS). 

Tříkolová řada TX3 a čtyřkolová řada TX4 jsou vybaveny mimo jiné mokrými brzdami, 

palubní diagnostikou, indikátorem zařízení, synchronnním řízením. Ovladače jsou chráněny 

proti přístupu prachu a vody IP65. Volitelná je možnost rychlé výměny baterie.  

Čtyřkolová řada QX2 je vybavena systémem Fuzzy Logic Acceleration Control. Vestavěný 

diagnostický systém služeb pro rychlé řešení problémů a zkrácení prostojů. Nissan 

FINGERTIP control. Standardní čtyřmístný přístupový PIN systém zabraňuje neoprávněnému 

použití nákladních vozidel. Multifunkční LCD displej.  Volitelně je vozík vybaven 

synchronizátorem řízení, OptiView stožárem. 

Ruční nízkozdvižné vozíky 

Nabídka: 4 řady, z toho 1 s chodící obsluhou (nosnost 1 450 – 1 800 kg), 1 s plošinou pro 

řidiče (nosnost 2 000 – 2 500 kg), 1 se stojícím řidičem (nosnost 2 000 kg) a jeden se sedící 

obsluhou (nosnost 2 000 kg). 

 

Všechny modely jsou vybaveny elektronickým zabezpečením řídící jednotky. Řídící oj je 

přizpůsobená pro práci ve stísněných prostorech. Přístupový kód PIN zajišťuje další 

zabezpečení vozíku. Vozíky jsou odolné vůči soli a rezi díky pozinkovanému šasi. Vozíky 

jsou přizpůsobitelné pro chladírenské verze do -35 °C. Volitelná je vestavěná nabíječka 

akumulátoru. 

Řada pro chodící obsluhu PLL je vybavena unikátní čtyřbodovou konstrukcí podvozku, která 

vytváří "pružné" spojení mezi motorem a podvozkem poskytující maximální trakci na 

různých úrovních, například mezi rampou a dopravy nebo na nerovném povrchu. 

"BounceBack" (zacvakávací) bezpečnostní funkce zabraňuje náhodnému nechtěnému 

couvnutí. Přístupový PIN systém zabraňuje neoprávněnému použití vozíků. 

Řada PLL i řada pro s plošinou pro obsluhu PLP disponují voděodolným osvětleným LCD 

displejem zobrazujícím informace o stavu baterie, provozních hodinách, hodinách, informace 

o provozních údajích a varovné zprávy.  

Ruční vysokozdvižné vozíky 

Nabídka: 4 řad, z toho 2 pro chodící obsluhu (nosnost 1 200 – 2 000 kg, max. zdvih 4 800 

mm), 1 s plošinou pro obsluhu (nosnost 1 200 – 1 400 kg, max. zdvih 4 800 mm) a 1 pro 

stojící obsluhu (nosnost 1 600 – 2 000 kg, max. zdvih 6 300 mm). 



 

Všechny modely jsou vybaveny elektronickým zabezpečením řídící jednotky. Řídící oj je 

přizpůsobená pro práci ve stísněných prostorech. Vozíky jsou odolné vůči soli a rezi díky 

pozinkovanému šasi. Vozíky jsou přizpůsobitelné pro chladírenské verze do -35 °C. Volitelná 

je vestavěná nabíječka akumulátoru. 

Řady pro chodící obsluhu PSD a PSH umožňují manipulaci s dvěma paletami zároveň.  

Řada s plošinou pro řidiče TS je vybavena boční ochranou obsluhy a "BounceBack" 

(zacvakávací) bezpečnostní funkcí zabraňující náhodnému nechtěnému couvnutí. 

Řada pro stojící obsluhu AJN/ASN je vybavena ochranným rámem obsluhy. Teleskopické 

vidlice umožňují manipulaci v extra úzkých uličkách nebo dokonce nakládání a vykládání 

pouze ze strany.  

Retraky 

Nabídka: 3 řady, z toho 1 s nosností 1 200 – 2 000 kg, max. zdvihem 12 100 mm; 1 pro jízdu 

v každém směru v úzkých uličkách (nosnost 2 000 – 2 500 kg, max. zdvih 9 000 mm) a 1 

s otáčivými vidlicemi (nosnost 1 200 – 1 500 kg, max. zdvih 9 000 mm). 

Všechny modely jsou vybaveny elektronickým zabezpečením řídící jednotky. Vozíky jsou 

odolné vůči soli a rezi díky pozinkovanému šasi. Vozíky jsou přizpůsobitelné pro 

chladírenské verze do -35 °C. Disponují funkcí náklonu zdvihacího zařízení (naklápěcí stožár) 

a sensorem výšky zdvihu a zatížení vidlic. Stabilizační systém S3 (Stability Support System) 

zaručuje bezpečnost obsluhy. Řada RG nabízí 2 možnosti řízení, midi a mini volant. Řada 

UFS je vybavena Ergo multi-funkčním zdvihacím zařízením pro objemné náklady. 

Hydraulické rozšíření vidlic. Řada URF je vybavena Ergo funkčním zdvihacím zařízením pro 

zakládání do úzkých regálů. Otočný dosah o 180 0 umožňuje manipulaci se zbožím jak z obou 

stran uličky, tak i zepředu. 

Vychystávací vozíky 

Nabídka: 4 řady, z toho 1 pro nízkou úroveň vychystávání (nosnost 1 200 – 2 000 kg), 1 pro 

vychystávání z první a druhé úrovně (nosnost 1 200 – 2 000 kg), 1 se zdvihacím zařízením 

Duplex (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 2 900 mm) a 1 pro víceúrovňové vychystávání se 

zdvihacím zařízením Duplex/Triplex (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 8 250 mm). 

 

Všechny modely jsou vybaveny elektronickým zabezpečením řídící jednotky. Vozíky jsou 

odolné vůči soli a rezi díky pozinkovanému šasi. Vozíky jsou přizpůsobitelné pro 

chladírenské verze do -35 °C. Třecí síla technologie poskytuje až o 35 % větší tlak hnacího 



 

kola na podlaze, poskytuje větší stabilitu, bezpečnost, výkon a provozuschopnost. Přesné 

servořízení, ovládané konečky prstů (fingertip) s ovládáním vpřed a vzad v jednom řízení, 

spolu s hladkým plynulým brzděním, pro bezpečné a pohodlné ovládání. 

Modelové řady pro nízkou úroveň vychystávání PPF/PPL a pro vychystávání z první a druhé 

úrovně PPC/PPD jsou vybaveny stabilizačním systémem S3 (Stability Support System) 

zaručujícím bezpečnost obsluhy tím, že automaticky sníží rychlost vozíku při zvednutých 

vidlích nebo při zatáčení, čímž eliminuje riziko převrácení. Přístup pomocí PIN kódu 

zabraňuje neoprávněnému použítí a zároveň lze nastavit parametry podle zkušeností obsluhy 

nebo nákladu k přepravě. Diagnostika na palubní desce. 

Řada PPC/PPD disponuje delšími vidlicemi pro dvojitou manipulaci s paletami nebo 

neobvyklé zatížení. 

Řady se stožáry Duplex, resp. Triplex (OPM, OPH/OPC/OPS), nabízí nastavitelné vidlice a 

příslušenství k výměně akumulátoru. 

 

STILL 

1. února 1920 založil Hans Still v hamburské Spaldingstrasse malý opravárenský závod pro 

elektromotory. Vedle oprav elektromotorů vyvíjel již v roce 1920 vlastní produkty. Od roku 

1935 se stala pevnou součástí prodejního programu pevná pojízdná zařízení. V červenci roku 

1945 započal vývoj nových výrobků. Byla ustavena dvoučlenná skupina konstruktérů 

„Vozíky. Nové nezávislé pérování kol a řízení ruční řadicí pákou byly v letech 1948 a 1952 

patentovány. V roce 1947 získal EK 2000 významného zákazníka, Německé dráhy (Deutsche 

Bundesbahn). Na konci čtyřicátých let začal STILL používat vlastní servisní vozy (První byl 

omnibus VW). Nyní se pohybuje po celém světě více než 1000 servisních vozů. V roce 1970 

byly do výroby zavedeny první plně automatické stroje. V roce 1983 patentovali první vozík 

na světě s hybridním pohonem. 1989 převzetí francouzské firmy SAXBY a založení 12 

zahraničních společností STILL. Výrobní závody se nacházejí v Německu, Itálii a Brazílii. 

1993 založení prodejní kanceláře v Česku. V roce 2012 získal Still ČR spol. s r.o. certifikát 

ISO 9001 a 14001. [45] 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [46]. 



 

Čelní dieslové a LPG VZV 

Nabídka: 6 čtyřkolových řad, (nosnost 1 600 – 8 000 kg, max. zdvih 8 670 mm), z toho 1 

s hybridním pohonem (nosnost 3 500 kg, max. zdvih 7 630 mm). 

 

Všechny modely díky nízkým emisím plní směrnici 97/68/ES stupeň 3a. S režimem efektivity 

Blue-Q, činí úspora energie až 10 %. Plynový vozík s řízeným třícestným katalyzátorem. 

Elektrická soustava je tvořena kabelovými svazky ve vlnitých hadicích. Kombinovaný pedál 

pro brzdění a mikropojezd umožňuje jízdu (rozjezd) až při zařazeném směru jízdy a sešlápnutí 

plynového pedálu. Jednopedálové ovládání pojezdu umožňuje volbu směru jízdy pákou na 

sloupku řízení. Lamelová brzda vozíků RX 70 pracuje bez opotřebení v olejové lázni. Díky 

odpojení pracovní hydrauliky a pohonu pojezdu není potřeba mikropojezd. Praktická je také 

funkce elektrické brzdy. RX 70 lze zastavit jednoduchým uvolněním plynového pedálu i na 

nakloněné jízdní dráze a bez použití provozní brzdy. Plynovým pedálem lze přizpůsobovat 

zrychlování a brzdění aktuální jízdní situaci – ať se jedná o jemnou jízdu na rampě nebo 

rychlou změnu z jízdy vpřed na jízdu vzad (reverzace). Moderni technologie se sběrnicí CAN 

s integrovanou on-board diagnostikou. 

RX 70 Hybrid je prvním dieselovým vysokozdvižným vozíkem na světě se zpětným 

získáváním energie. Hybridní pohon pojezdu – kombinace spalovacího motoru a 

elektromotoru. Moderní dieselové a plynové motory s generátorem trojfázového proudu. Se 

spotřebou 2,5 l/h je vozík STILL RX 70 nejúspornějším na světě. (platí pro RX 70 - 2,5 t 

diesel dle nové směrnice VDI 2198 (60 pracovních cyklů za hodinu). V závislosti na druhu 

vykonávané práce je spotřeba paliva v porovnání s modelem RX 70 snížena o 0,8 litrů paliva 

na hodinu práce. To znamená, že RX 70 Hybrid ušetří až 20 % paliva. Díky jedinečné 

vlastnosti - ukládání energie do dvouvrstvých kondenzátorů,  RX 70 Hybrid umožňuje rychle 

ukládat přebytečnou energii a opět je rychle používat, zejména pro dosažení větší akcelerace 

při nakládání nebo při zvedání nákladu. Hybridní motory s velkou rezervou splňuji 

předepsane mezní hodnoty emisi dle směrnice EU 97/68/ES (2004/26/ES) ve stupni EU 

3b/EPA Tier 4i. 

K volitelné výbavě na přání lze objednat např. tempomat, FleetManager - přidělení oprávnění 

k přístupu, analýza provozních dat vozíku, záznamové zařízení nehod, plynový vozík 

alternativně s plynovou lahví nebo nádrží, řízený třícestný katalyzátor u plynového vozíku, 

regenerativní filtr pevných částic jako systém s výměnnými filtry, lapač jisker a neřízený 



 

katalyzátor u dieselového vozíku, přídavný vzduchový filtr pro nasazení v prašném prostředí 

nebo prostředí s výskytem vláken, atd… 

Čelní akumulátorové VZV 

Nabídka: 5 řad, nosnost 1 600 – 4 999 kg, max. zdvih 7 915 mm. 

 

Model R 50 nabízí zapouzdřený trojfázový motor pojezdu a motor čerpadla. Elektrické brzdy 

pracující bez opotřebení. Zrychlování a brzdění vozíku lze ovládat plynovým pedálem. 

Aktivace efektivního režimu Blue-Q tlačítkem ve vozíku – úspora energie až 12 %. Elektrická 

soustava: Moderní technologie se sběrnicí CAN. Kabelové svazky ve vlnitých hadicích 

s vodotěsnými konektory. Vynikající jízdní stabilita projíždění zatáček zajišťovaná 

optimalizovaným systémem Curve Speed Control. Model disponuje vyhřívaným, plně 

grafickým, podsvíceným displejem. Obsluha má za výběr z pěti volitelných ovládacích 

programů. Výměna baterie z boku.  

RX 20, RX 60 - Díky kompletnímu zapouzdření je celý pohon chráněn před vniknutím 

škodlivého prachu a stříkající vody, takže není žádný problém ani nasazení v náročných 

podmínkách. Motory navíc rekuperačním brzděním při uvolnění plynového pedálu ukládají 

energii zpět do baterie. Blue-Q tlačítkem ve vozíku je zajištěna úspora až 20 %. Elektrická 

soustava: Moderní technologie se sběrnicí CAN. Uspořádání pedálů jako v osobním 

automobilu může být volitelně nahrazeno dvoupedálovým ovládáním. Lamelová brzda 

pracuje bez opotřebení v olejové lázni. Model disponuje vyhřívaným, plně grafickým, 

podsvíceným displejem. Elektrické brzdění při uvolnění plynového pedálu, plně automatické 

zastavení na rampě bez použití brzdy ve spojení s mechanickou parkovací a provozní brzdou, 

zajišťuje vždy bezpečné použití. Snadná výměna baterie z boku. Vozík RX 20 je možné 

vybavit pro nasazení v prostředí s nebezpečím exploze. U vozíku RX 60 je použita velmi 

důmyslná funkce Booster, která v případě potřeby mobilizuje maximální točivý moment 

pojezdových motorů a poskytuje např. na prazích nebo při posouvání palet maximum síly. 

Vozík RX 60 s vybavením pro nasazení v prostředí s nebezpečím exploze: Integrovaná 

ochrana pro nasazení vozíku v prostředí s nebezpečím exploze zaručuje obvyklé „Touch-and-

Feel“ manipulační techniky STILL. Žádné nástavby nebo přídavné vybavení neomezují 

výhled nebo manipulaci s vysokozdvižným vozíkem. 



 

Tahače 

Nabídka: 5 řad, z toho 4 řady elektrických tahačů (nosnost 150 – 2 000 kg, maximální tažná 

síla 2 000 – 25 000 kg), 1 řada multifunkčního tahače (nosnost 500 – 1 000 kg, maximální 

tažná síla 4 000 kg). 

 

Elektrický tahač R 06 je vybaven digitálním MOSFET ovladačem pro snížení nákladů na 

servis. Rychlost pojezdu je řízena plynovým pedálem. Hodnoty rychlosti, brzdnou reakci a 

maximální rychlost lze přednastavit. R 06 je vybaven třemi nezávislými brzdovými systémy 

(Elektrické brzdění s rekuperací energie, hydraulické bubnové brzdy na všech kolech, 

echanické ruční brzdy na zadních kolech). Rychlost pojezdu se automaticky sníží, když se 

uvolní pedál. Tahač je standardně vybaven předními, bočními, zadními a brzdovými světly, 

displejem a mikroprocesorem pro ovlácání. Volitelně lze dovybavit omezovačem rychlosti.  

R 07, R08 má tři nezávislé brzdové systémy (kotoučové brzdy vepředu a bezúdržbových 

multi-kotoučové brzdy v olejové lázni na zadní straně jsou ovládány hydraulicky s brzdovým 

pedálem, mechanická parkovací brzda působící na zadní kola). Při brzdění na hnací motor 

působí jako generátor a vrací elektrickou energii zpět do akumulátoru (MOSFET regulátor 

energie). Tahač disponuje servo řízením a řiditelnou robustní nápravou. Pedály jako 

v automobilu. Automatická převodovka směru vpřed. Pohon a řídící jednotka jsou propojeny 

přes sběrnici CAN do kombinovaného přístroje. Volitelné je tažné zařízení přední nebo zadní. 

Napájení může být rozšířeno na 12 voltů měničem pro pomocné elektroinstalace. 

Tahač CX-T disponuje vysokou boční stabilitou a optimální přilnavostí k povrchu. Plně 

elektronické řízení s automatickým vracením do neutrální pozice a snížením rychlosti při 

projíždění zatáček. Všechny funkce se centrálně ovládají multifunkční ovládací panelem. 

Zpětné získávání energie při brzdění. Další možnosti výbavy: zrcátka, maják, příprava pro 

datový terminál, pracovní světlo, atd. 

Multifunkční tahač KANVAN je vybaven elektrickým posilovačem řízení s automatickým 

návratem do neutrální polohy. Automatické snížení rychlosti při jízdě v zatáčkách poskytuje 

vysokou boční stabilitu a snižuje účinky odstředivé síly. Mezi alternativní výbatu patří 

například výstražné, couvací a brzdové světlo, reflektory, zpětná zrcátka, několik typů 

tažného zařízení a FleetManager. 

Ruční paletový vozík 

Nabídka: 1 řada (nosnost 1 000 – 3 000 kg, max. zdvih 170 – 800 mm). 

 



 

Paletový vozík HPS/HPT je k dispozici v různých modelových provedeních. Kromě 

klasických ručních paletových vozíků jsou to například: 

 Nůžkový vozík HPT 10 XE je dodáván s elektro-hydraulickým zdvihem.  

 Paletový vozík s plochými vidlicemi HPT 20 FL je vhodný pro speciální nízké palety a 

balení. 

 Ruční pozinkovaný paletový vozík s protikorozní ochranou HPT 25 ST je vyroben z 

nerezové oceli INOX (AISI 304), jak je požadováno v oblastech s nejvyšší hygieny. 

Tělesa čerpadla z námořní mosazi chrání hydraulický systém před korozí dokonce při 

vysoké vlhkosti. Zcela uzavřená valivá ložiska zajišťují optimální chod bez ohledu na 

aplikaci. Tandemová kolečka vpředu usnadňují boční uchopení palety. 

Skladové VZV 

Nabídka: 6 řad, z toho 1 řada ručně vedeného s plošinou (nosnost 1 000 – 1 600 kg, max. 

zdvih 4 226 mm), 1 řada pro stojící obsluhu (nosnost 1 000 kg, max. zdvih 5 300 mm), 1 řada 

regálového VZV (nosnost 1 250 – 1 350 kg, max. zdvih 7 600 mm), 1 řada čtyřcestného VZV 

s výsuvným zvedacím zařízením pro sedícího řidiče (nosnost 2 500 kg, max. zdvih 9 000 

mm), 2 řady VZV s výsuvným zvedacím zařízením pro sedícího řidiče (nosnost 1 000 – 2 500 

kg, max. zdvih 12 000 mm). 

 

Ručně vedený VZV s plošinou EXG nabízí nosič vidlic s FEM rozhraním. Stoupání bez 

sklouzávání zpět. Snížení počtu kabelů díky moderní technologii CAN bus. Díky 

kompletnímu zapouzdření IP 54 je celý pohon chráněn před vniknutím škodlivého prachu a 

vlhkosti. Možnost chladírenského provedení -35 °C. Sklon stožáru 1° / -6°. 

Vozík pro stojící obsluhu ESM s hydrostatickým řízením je vybaven progresivním digitálním 

řídícím systém pro řízení a zvedání pohyby, velmi kompaktním šasi se zaoblenými hranami. 

Ovládací prvky lze parametrizovat dle individuálních přání zákazníka. K dispozici je ± 92° 

úhel natočení volantu pro extrémní obratnost a citlivé ovládání zdvihu s proporcionálním 

ventilem. Ovládání je intuitivní pomocí joysticku. Baterie je měněna z boku. Bezpečnost 

zajišťuje kombinace elektrické zadní brzdy, mechanická přední brzda a automatická 

parkovací brzda. Ve speciálním vybavení je například k dispozici palubní nabíječka, boční 

posun, sklopný nosič vidlí a verze pro chladírenské sklady.  

Regálový vysokozdvižný vozík GX-X/GX-Q nabízí variabilní rychlost a funkci OPTISPEED. 

MOSFET technologie (řídící jednotka) je základem pro efektivní, robustní a ekonomický 

koncept pohonu. Jednotlivé jednotky jsou propojeny pomocí CAN bus technologie. Vozík je 



 

vybaven výkonným mikroprocesorovým řízením, impulzním řízením pojezdu a zdvihu. 

Systém měření výšky uvádí absolutní výšku vidlic. Bezpečnost zajišťuje generátorová 

provozní brzda, elektromagnetická brzda pro nouzové zastavení a parkovací brzda. Na konci 

uličky dochází k automatickému brzdění. Oprávnění k přístupu je zajištěno PIN kódem. 

K dispozici jsou různé šířky podvozku. 

Čtyřcestný vysokozdvižný vozík s výsuvným zvedacím zařízením FM-4W je zkonstruován 

podle směrnice ES 98/37/ES a získal proto označení „CE“. Vozík nabízí neomezené 360° 

řízení. Konstrukce obvodů a řadiče (ve spojení s technologií CAN bus) poskytuje velmi 

vysoký standard bezpečnosti. Brzdový systém se skládá z elektromagnetické a hydraulické 

brzdy. Elektromagnetická kotoučová brzda působí přímo na hřídeli motoru a slouží jako 

parkovací brzda, přičemž hydraulická brzda působí na zatížení kola. Komfortní sedadlo je 

nastavitelné na hmotnost řidiče s hydraulickým tlumením a možností naklonění (až 15°). 

Vozík je připraven k jízdě pouze při zatíženém nožním spínači. Vozík se ovládá čtyřmi 

ergonomickými samostatnými pákami. 

Vysokozdvižné vozíky s výsuvným zvedacím zařízením pro sedícího řidiče FM-X, FM-SE, 

jsou zkonstruovány podle směrnice ES 98/37/ES a získal proto označení „CE“. Vozíky nabízí 

plně elektrické 360° řízení (na přání 180°) pro snadné, jemné polohování. Plně zapouzdřené 

trojfázové pohony pojezdu jsou chráněné před nečistotami, vlhkostí a prachem. Maximální 

bezpečnost je zabezpečena trojitým brzdovým systémem (generátorové brzdění při uvolnění 

plynového pedálu. Při větším sešlápnutí se aktivuje hydraulická brzda pojezdových kol. 

Elektromagnetická kotoučová brzda funguje pro nouzové zastavení a jako parkovací brzda). 

LCD displej je dodáván s automatickou regulací jasu. Ukazatel výšky zdvihu, systémy 

předvolby výšky a kamerové systémy podporují skladovací proces a zvyšují výkon překládky. 

Obsluha se přihlašuje pomocí systému FleetManager nebo PIN kódu. Systém CSC (Curve 

Speed Control) zajišťuje regulaci rychlosti jízdy v závislosti na úhlu zatočení. Na přání 

integrovaný boční posuv s nakláněním vidlic (u FM-SE sériově), Systém OPTISPEED 

(Regulace rychlosti jízdy v závislosti na výšce zdvihu a zatížení. S rostoucí výškou zdvihu se 

optimalizují rychlosti a přechodové funkce, příslušně se přizpůsobí fyzikálně max. rychlosti). 

U řady FM-SE lze objednat kabinu pro ochranu před povětrnostními vlivy poskytující 

vynikající ochranu a bezpečnost při práci s vozíkem venku. 

Vychystávací vozíky 

Nabídka: 4 řady, z toho 3 vertikální (nosnost 700 – 2 000 kg, zdvih až 10 160 mm), 1 

horizontální (nosnost 1 000 – 2 000 kg, max. zdvih 1 580 mm). 



 

Vertikální vychystávací vozík EK-X je vybaven koncepcí OPTISPEED se zvýšením výkonu a 

bezpečnosti plynulým přizpůsobením jízdních profilů výšce zdvihu. Bezpečná manipulace ve 

velmi úzkých uličkách s mechanickým nebo induktivní vedení. Volitelný OPTISAFE ® 

systém poskytuje optimální podporu při navigaci a provoz vozidla. Delší doba provozu a 

optimální využívání zdrojů je zajištěna prostřednictvím rekuperace energie při brzdění a 

spouštěcích operacích. Režim Blue-Q ušetří až 10 % energie stiskem tlačítka bez nutnosti 

obětovat výkon. 

Vertikální (COP, COP-L 07) a horizontální vozíky (CX) jsou vybaveny systémem rekuperace 

energie pro snížení spotřeby energie. Vozíky disponují automatickým snižováním rychlosti 

v zatáčkách. Boční podpůrná pojezdová kolečka zajišťují vysokou boční stabilitu a snižují 

účinky odstředivé síly. Multifunkční ovládání "COCKPIT" obsahuje všechny funkce pro 

řízení, ovládání a monitorování. Vozíky jsou vybaveny několika nezávislými brzdovými 

systémy (parkovací a nouzová brzda s tlačítkem nouzového zastavení, elektrická brzda 

aktivovaná uvolněním plynového spínače, provozní brzda s kombinovaným brzděním se 

spínačem "mrtvý muž"). 

Vertikální vychystávací vozíky COP, COP-L 07 s centrálně umístěným řídícím kolečkem. 

K dispozici je současné zvedání plošiny a řízení a také možnost snížit plošinu stlačením 

nožního spínače. Rychlost jízdy se automaticky nastaví na aktuální výšce zdvihu. Stabilizační 

systém "IntelliDrive" s pneumatickými pružinami zajišťuje optimální stabilitu za všech 

podmínek. Volitelně lze vozík používat v chladírenských provozech.  

Horizontální vychystávací vozík CX vyhovuje směrnici EU 98/37 a nese označení CE. 

Disponuje vysokou boční stabilitou a optimální přilnavostí k povrchu. Plně elektronické řízení 

s automatickým vracením do neutrální pozice. V režimu "Eco" (tlačítko "želva") je motor 

řízen v dolní části výkonové křivky, která poskytuje standardní zrychlení a nejnižší spotřebu 

energie. V režimu "BOOST" (tlačítko "zajíc") je motor řízen v horní funkční řady. Při 

rozjezdu do svahu, nebo je-li přepínač pohonu zařazen v neutrálu, regulátor okamžitě odhalí 

jakékoliv couvání a aktivujte disk brzdy, aby se zabránilo nekontrolovanému ucouvnutí. 

Baterii lze měnit ze strany. 

Regálové vozíky 

Nabídka: 1 řada (nosnost 1 250 - 1 500 kg, max. zdvih 12 850 mm). 

 

Regálové vozíky MX-X, MX-Q, splňují požadavky směrnice 98/37/EG a jsou označeny 

značkou CE. Pracují absolutně bezporuchově na bázi dvouprocesorové architektury (hlavní a 



 

kontrolní počítač). MX-X lze použít se známým mechanickým kolejnicovým vedením, lze 

však také dodat s indukčním vedením. Sběrnice CAN zajišťuje další bezpečnost a 

produktivitu. K dispozici jsou systémy OPTISPEED a OPTISAFE. Diagnostika je rychle 

proveditelná přes notebook. Mezi doplňkové vybavení patří teleskopická vidlice s přídavným 

zdvihem, kamerový systém se 180 ° zorným polem, autorizace obsluhy pomocí kódu PIN 

nebo FleetManager, online-X modul pro vzdálenou diagnostiku a servisní podporu nebo plně 

izolovaná kabina chladírny až do -30 °C. 

Nízkozdvižné vozíky 

Nabídka: celkem 6 řad, z toho 2 řady pro chodící obsluhu (nosnost 1 400 – 3 000 kg, max. 

zdvih 135 mm), 2 řady pro stojící obsluhu (nosnost 2 000 – 2 400 kg, max. zdvih 130 mm), 1 

řada s plošinou pro řidiče (nosnost 2 000 kg, max. zdvih 130 mm), 1 řada pro sedícího řidiče 

(nosnost 2 000 – 3 300 kg, max. zdvih 120 mm). 

 

Řada ECU nabízí jako základní variantu pro nenáročné úkoly zabudovanou bezúdržbovou 

gelovou baterii a integrovanou nabíječku. Použití delších vidlic umožňuje současnou přepravu 

několika nákladových jednotek. Nízkozdvižný vozík ECU je vybaven dvěma brzdovými 

systémy (protiproudovou brzdou a elektromagnetickou nouzovou brzdou ovládanou 

mikrospínačem, která se aktivuje v obou koncových polohách ovládací oje). Na přání lze 

vozík vybavit kontrolou přístupu k vozíku zadáním PIN kód a mikropojezdem pro 

manévrování v těsných prostorách.  

Nízkozdvižný vozík pro chodící obsluhu, pro obsluhu na plošině a pro stojící obsluhu, řady 

EXU je v souladu se směrnicí ES 2006/42 a nese označení CE. Šetří energii použitím 

optimalizovaného derivačního pohonu pojezdu a vypínáním v koncových polohách, které 

automaticky vypne čerpadlo. Prvky mikrospínače a oje jsou chráněny IP 65 a všechny 

konektory a kabelové svazky jsou chráněny IP 54 proti vniknutí prachu a vody. K dispozici 

jsou dva jízdní programy ECO a BOOST. V režimu "Eco" (tlačítko želva), motor čerpá nižší 

proud a zrychluje plynule do 4 km/hod. To dává velmi konkurenční provozní dobu na jedno 

nabití baterie. V režimu "boost" (tlačítko Zajíc), motor běží ve vyšším výkonovém rozsahu a 

nabízí velmi vysoký točivý moment a rychlejší akceleraci na vyšší maximální rychlost od 6 

km/h. Brzdění je zajištěno dvěma nezávislými systémy (měkké brzdění s rekuperací energie a 

zcela zapouzdřený elektromagnetický systém kotoučových brzd působící současně jako 

bezpečnostní brzdový systém a jako parkovací brzda. Brzdění probíhá automaticky s ojí v 

horizontální nebo vertikální poloze se spínačem „mrtvý muž“, kdy vozík automaticky brzdí, 



 

když je spínač uvolněn. Při stání na rampě, nebo při uvolnění spínače pohonu, regulátor 

monitoruje každý valivý pohyb vozíku a zabraňuje nekontrolovanému couvnutí zpět. Funkce 

OPTISPEED 3 umožňuje pomalý pojezd s ojí ve vertikální poloze, takže manévrování v 

minimálním prostoru je snadné a bezpečné. Vozík pro chodící obsluhu je vybaven do 

prostředí s nebezpečím exploze se systémem „Touch-and-Feel“. Vozík se sklopnou plošinou 

pro řidiče je vybaven ochrannými nastavitelnými bočnicemi pro maximální oporu pro stojící 

personál. Vozík pro stojící obsluhu je vybaven plně elektrickým 180° „Fly-by-Wire“ řízením 

s automatickým náratem do polohy pro jízdy přímým směrem a možností boční výměny 

baterie na rolnách. Alternativně lze vozíky dovybavit přístupem obsluhy pomocí PIN kódů 

nebo FleetManagerTM, systémem detekce havárie, přenosem dat nebo verzí do chladírenského 

provozu do -35 °C. 

Nízkozdvižný vozík pro sedícího řidiče s robustní převodovkou FU-X/FS-X nabízí přehledný 

LCD displej se symbolickým a numerickým zobrazením veškerých provozních stavů. 

Disponuje plně elektrickým 360° řízením pro snadné a jemné polohování. Bezúdržbové 

pohony pojezdu a řízení jsou vybaveny zpětným získáváním energie při brzdění. Dva 

trojfázové pohony zajišťují energické zrychlení a bezpečné brzdění. Bezpečnost zajišťují 

nezávislé brzdné systémy s automatickou kontrolou brzd ABS (generátorová provozní brzda a 

elektromagnetická brzda). Start ve stoupání je zajištěn bez couvnutí. Výměna baterie díky 

rolnám je snadná a rychlá. 

Vysokozdvižné vozíky 

Nabídka: 7 řad, z toho 2 řady VZV s chodící obsluhou (nosnost 1 000 – 2 000 kg, max. zdvih 

5 466 mm), 2 řady s plošinou (nosnost 1 400 – 2 000 kg, max. zdvih 5 390 mm), 2 řady pro 

stojícího řidiče (nosnost 1 200 – 2 000 kg, max. zdvih 4 145 mm), 1 řada pro sedícího řidiče 

(nosnost 1 200 – 1 600 kg, max. zdvih 5 466 mm). 

 

Při stání vozíků na rampě nebo při uvolnění spínače pojezdu kontroluje řídící jednotka každý 

pohyb kol vozíku a aktivací motorové brzdy zabraňuje nekontrolovanému couvnutí. Všechny 

vozíky jsou vybaveny dvěma nezávislými brzdovými systémy. (generátor brzdění aktivován 

uvolněním spínače nebo změnou směru jízdy zaručuje měkký brzdění a chrání brzdové 

obložení. Při brzdění na pohonnou jednotku se chová jako generátor a dá získaného energii 

zpět do akumulátoru. Elektromagnetická brzda funguje jako parkovací a nouzové brzda). 

Brzda u vozíků pro pěší obsluhu se aktivuje automaticky při vodorovné a svislé poloze 

ovládací oje (bezpečnostní brzda – „mrtvý muž“). U řady s plošinou EXD/EXD-S/EXD-SF je 



 

provoz možný pouze tehdy, když obsluha stojí na plošině. Tato platforma se chová jako 

spínač „mrtvý muž“. Všechny modely jsou díky speciálně upraveným konstrukčním prvkům 

výborně alternativně připraveny i pro nasazení v mrazírnách při teplotách do -30 °C a střídání 

teplot, které je s tím spojené. Volitelně lze také objednat funkci FleetManager pro 

přihlašování obsluhy pomocí kódů PIN. 

Ručně vedené vysokozdvižné vozíky s chodící obsluhou EXV/EGV nebo s plošinou EGV-S 

Vozíky jsou konstruovány podle strojírenské směrnice 98/37/ES a nesou označení CE. 

Disponuje provedením spínačů (mikrospínače) a desky tištěných spojů ve třídě krytí IP 65 a 

veškerých konektorů a kabelových svazků v IP 54. Trojfázový motor pracuje jako generátor a 

slouží ke zpětnému získávání energie při brzdění. Nově vyvinuté impulzní řízení nabízí 

možnost naprosto přesného polohování vidlic do požadované úrovně (lehkými impulzy na 

tlačítko). Alternativně lze vozíky dovybavit integrovanou nabíječkou, iniciálním zdvihem pro 

snadnější přejíždění nerovností podlahy nebo funkci OPTISPEED 3.  

Ručně vedené vysokozdvižné vozíky s chodící obsluhou EGP je vybaven elektronickou řídící 

jednotkou MOSFET. Všechny elektrické systémy a kabeláž jsou chráněny krytím třídy IP 54, 

konektory jsou kryty IP 67. Vozíky disponují počítadlem motohodin se zabudováním 

zobrazení chybových zpráv. Volitelně lze vybrat integrovanou nabíječku.  

Vysokozdvižný vozík pro sedícího řidiče FV-X je vybaven plně elektrickým 180° řízením. 

Sériově je dodáván s ukazatelem vybití baterie, počítadlo motohodin a zobrazování 

chybových kódů.  

Ručně vedený vysokozdvižný vozík s plošinou EXD/EXD-S/EXD-SF, konstruovaný podle 

strojírenské směrnice 98/37/ES a nesoucí označeni CE, disponuje plně elektronickým řízením 

"Fly-by-Wire" s automatickým vracením do neutrální polohy. "COCKPIT" multifunkční 

ovládání nabízí dva režimy pojezdu. V režimu "ECO" (tlačítko želva), kdy motor při své 

standardní rychlosti potřebuje k chodu méně energie. V režimu "BOOST" (tlačítko Zajíc) 

motor běží na maximální rychlost pro dosažení maximální produktivity. Vozík EXD-S je 

možné současně přepravovat dvě palety. Volitelně lze doobjednat funkci OPTISPEED.  

Vysokozdvižné vozíky pro stojícího řidiče SD nebo SV disponují plně elektrickým 180° 

řízením. Při jízdě kolem rohů dochází k automatickému snížení rychlosti a tím je zajištěna 

vysoká úroveň bezpečnosti pomocí optimální jízdní vlastnosti. Automatické vypnutí 

výchozího zdvihu je dosaženo ochranou proti přetížení hydraulického čerpadla. 

Pěší nízkozdvižný vozík CiTi One 

Nabídka: nosnost 500 kg, hmotnost 95 kg. 



 

Díky dobré trakci a velkému profilovanému hnacímu kolu si CiTi One bez problémů poradí s 

nerovným povrchem a dokonce s prahy až o výšce 7 cm. Na šikmých plochách nebo rampách 

poskytuje CiTi One výbornou stabilitu díky kombinaci elektrické a mechanické brzdy. Pohon 

s uzavřeným nábojem kola CiTi One poskytuje bezúdržbové a zároveň tiché použití. 

 

Toyota 

V roce 1926 byla založena společnost Toyoda Automatic Loom Works (později Toyota 

Industries Corporation) a v roce 1956 byl vyroben první čelní vysokozdvižný vozík Toyota. 

V roce 1956 byl zahájen export vysokozdvižných vozíků do Evropy V roce 1972 byla 

podepsána dohoda se společností o prodejním partnerství s Toyota a o výhradní distribuci 

Toyota vozíků ve Francii. V roce 1987 byla zahájena montáž vysokozdvižných vozíků ve 

francouzském Ancenis. Certifikát ISO 14001 za prvotřídní environmentální management 

získal francouzský závod TIESA, v roce 2004 je Švédská továrna v Mjölby a v roce 2006 

italská továrna v Bologni. V roce 2005 je založena společnost Material Handling Europe 

(TMHE). TMHE je evropskou regionální organizací skupiny Toyota Material Handling 

Group (TMHG), která je součástí společnosti Toyota Industries Corporation. Na veletrhu 

CeMat je vystaven první prototyp vysokozdvižného vozíku poháněného vodíkovými 

palivovými články. V roce 2008 již na veletrhu CeMAT v Hannoveru prezentuje Toyota 

s firmou BT pod koncepcí „Silnější společně“. V roce 2012 se Toyota a Manitou dohodli, že 

již nebudou prodlužovat dohodu o výhradním prodeji, která vyprší v roce 2013. [47]. 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [48]. 

 

Čelní VZV diesel a LPG 

Nabídka: 4 řady. Z toho 2 řady pro lehkou až středně náročnou manipulaci (nosnost 1 500 – 

5 000 kg, max. zdvih 7 000 mm), 1 řada pro manipulaci v úzkých vnitřních prostorách 

(nosnost 3 500 – 7 000 kg, max. zdvih 6 000 mm), 1 řada pro manipulaci několika palet 

najednou (nosnost 5 000 – 8 000 kg, max. zdvih 8 000 mm). 

 

Vozíky řad Tonero, 7FG/7FD a 8FGCU/7FGCU, jsou vybaveny unikátním systémem Toyota 

SAS, který snižuje provozní náklady a zvyšuje bezpečnost a komfort obsluhy. Větší příčná 

stabilita je zajištěna stabilizátorem zadní nápravy, který detekuje nestabilitu při zatáčení 



 

vozíku, reaguje okamžitě zablokováním výkyvu zadní nápravy, čímž pomáhá předejít riziku 

bočního převrhnutí vozíku. SAS funkce aktivní kontroly stožáru zabraňují sklouznutí nebo 

pádu nákladu z vidlic a převržení vozíku. Systém aktivuje dvě důležité funkce: 1) Aktivní 

kontrola úhlu dopředného naklánění snímá hmotnost nákladu a výšku zdvihu a automaticky 

omezuje úhel dopředného náklonu; 2) Aktivní kontrola rychlosti naklánění stožáru vpřed a 

vzad omezuje rychlost naklánění stožáru při velkých výškách zdvihu a pomáhá tak zabránit 

pádu uvolněných nákladů na kabinu řidiče. Bezpečné stohování a nakládání SAS automatické 

vyrovnání vidlic zjednodušuje a urychluje nakládání/vykládání. Řidič může uvést vidlice do 

dokonale vodorovné polohy jedním stiskem tlačítka. 

Všechny řady vozíků navíc přichází se systémem kontroly přítomnosti řidiče (OPS). Ten 

kontroluje, zda je řidič na svém místě, a pokud ne, není možné vozík ovládat. Vozík také 

varuje řidiče v případě, že není aktivována parkovací brzda, a je vybaven systémem proti 

sjíždění na rampách. ORS (Operator Restraint System) sedadlo vybavené bočnicemi a 

bezpečnostním pásem. Multifunkční displej umožňuje rychlou a snadnou diagnostiku 

chybových kódů. 

Toyota Tonero je standardně vybavena systémem elektronického vstřikování paliva u motorů 

Toyota, pedál mikropojezdu, omezení maximální rychlosti pojezdu a akcelerace při 

zdviženém nákladu, indikátor hmotnosti nákladu a hydraulicky odpruženou vidlici pro jízdu 

na nerovném povrchu. Uspořádání pedálů je jako v automobilu (brzda a plyn). Elektronické 

řídící jednotky jsou v utěsněném pouzdru. Vozíky jsou v souladu s emisními normami EC 

97/68, stage IIIA 2008/01/01. Ve volitelné výbavě nabízí duální cyklónový vzduchový filtr, 

válce zdvihu s plně olejovou náplní (pístnice zdvihu s brzdným efektem), zcela uzavřenou 

kabinu pro pohodlí ve venkovních aplikacích, filtr pevných dieselových částic (DPF II), 

katalyzátor pro dieselové motory a třícestný katalyzátor pro LPG motory.  

Modely 8FGCU/7FGCU s plnými obručovými koly a LPG pohonem jsou díky úzkému a 

krátkému šasi ideální pro práci ve stísněném prostoru a pro práci s důrazem na vysokou 

zbytkovou nosnost. Ve standardní výbavě nabízejí  

Toyota Tonero a 7FG/7FD nabízejí řešení pro pro prašná prostředí (chladič s plochými žebry, 

vysokorychlostní ventilátor, chladič hydraulické kapaliny). Standardně jsou vybaveny 

třícestným vzduchovým ventilem, plně hydraulickým posilovačem řízení, anti-restart 

klíčovým spínačem zapalování, synchronizátorem řízení a integrovaným monitorovacím 

centrem.  



 

Čelní VZV akumulátorové 

Nabídka: 5 řady, z toho 2 tříkolové: 1 řada pro manipulaci lehkých až středně těžkých břemen 

(nosnost 1 000 – 1 500 kg, max. zdvih 6 500 mm), 1 řada pro manipulaci v úzkých uličkách 

(nosnost 1 500 – 2 000 kg, max. zdvih 7 500 mm), 3 řady čtyřkolových: 1 řada pro intenzivní 

manipulaci (nosnost 1 500 – 2 000 kg, max. zdvih 7 500 mm), 1 řada pro manipulaci v hale i 

venku (nosnost 2 000 – 3 500 kg, max. zdvih 6 500 mm), 1 řada pro těžká břemena (nosnost 

6 000 – 8 500 kg, max. zdvih 6 500 mm). 

 

Všechny vozíky jsou vybaveny systémem SAS (popis u vozíků se spalovacím pohonem 

výše).  

Řada Traigo umožňuje nastavení nízké rychlosti (želva). Traigo 48 a Traigo 80 disponují ve 

standardní výbavě indikátorem hmotnosti nákladu, nouzovým tlačítkem v loketní opěrce, 

hydraulickým tlumením vidlic, kotoučovými brzdami v olejové lázni, nárazovým čidlem a 

válcem zdvihu s plnou olejovou lázní. Řady Traigo 24, Traigo48 a Traigo 80 jsou shodně 

standardně vybaveny kontrolou přítomnosti řidiče (OPS), automobilovým uspořádáním 

pedálů, multifunkčním displejem pro odečítání provozních parametrů. Dále jsou Traigo 48 a 

Traigo 80 (Traigo 24 volitelně) vybaveny ORS (Operator Restraint System) sedadlem 

vybaveným bočnicemi a bezpečnostním pásem, omezením maximální rychlosti pojezdu a 

akcelerace při zdviženém nákladu, indikací náklonu stožáru. Volitelně jsou řady Traigo 24, 

Traigo 48 a Traigo 80 vybaveny systémem zadávání PIN kódů nebo zcela uzavřenou kabinou 

pro pohodlí ve venkovních aplikacích. Traigo 24 disponuje vysunutím baterie pomocí rolny, 

Traigo 48, resp. Traigo 80 různými způsoby bočního vyjmutí baterie. Tyto modely lze 

alternativně využít v nerezovém provedení nebo v provedení pro mrazírenský provoz.  

Modely 8FGCU/7FGCU s plnými obručovými koly jsou díky úzkému a krátkému šasi ideální 

pro práci ve stísněném prostoru a pro práci s důrazem na vysokou zbytkovou nosnost. Vozíky 

s plnými obručovými koly 8FGCU/7FGCU a vozíky pro manipulaci těžkých břemen Traigo 

HT ve standardní výbavě nabízejí ORS sedadlo se zádržnými systémy, třísekční (7FGCU) 

nebo čtyřsekční (8FGCU, Traigo HT) hydraulický rozvaděč, plně hydraulický posilovač 

řízení, digitální multifunkční displej s indikátorem polohy kol, synchronizátor řízení, diskové 

brzdy v olejové lázni. Modelové řady 8FGCU/7FGCU nabízejí kontrolu přítomnosti řidiče 

(OPS). Řada 8FGCU disponuje ovládacími minipákami umístěnými na pažní opěrce.  



 

Tahače 

Nabídka: 2 řady se stojící obsluhou (nosnost 2 000 – 4 000 kg, maximální tažná síla 4 000 

kg), 1 automatický tahač Autotruck (nosnost 50 kg, maximální tažná síla 500 kg). 

 

Tahače jsou vybaveny jednostupňovým tažným zařízením se zajišťovacím kolíkem, 

dvoustupňovým tažným zařízením jsou vybaveny ve volitelné výbavě řady tahačů R-série pro 

nejnáročnější operace se spalovacími motory 2TG20 a 2TD20, tyto modely jsou v základu 

také vybaveny 7th cyklónovým čističem vzduchu, informačním displejem, 

posilovačem/elektronickým řízením a ovládacími prvky uspořádanými jako v automobilu. 

Ostatní tahače R-série a S-série jsou ve standardu vybaveny předními světly, počítadlem 

hodin, startem přes spínací klíč, systémem kontroly přítomnosti řidiče (OPS) pro zvýšenou 

bezpečnost. Kromě výše uvedených modelů pro nejnáročnější operace tahače standardně 

disponují kontrolou AC motoru pojezdu, indikátorem stavu baterie a ochranou baterie před 

hlubokým vybitím. Volitelná výbava u těchto strojů je baterie uložená na rolnách pro snadnou 

výměnu.  

Automatický tahač Autotruck je vybaven infračerveným snímačem pro navádění páskou a 

dálkovým ovládáním. Vozík je řízen automaticky sledováním reflexní pásky na podlaze a 

zastaví se vždy na určených stop značkách, kde je možné provést naložení nebo vyložení. 

Nárazník zastaví v okamžiku, kdy narazí na překážku. Lze jej také řídit manuálně. Gelové 

baterie jsou uzavřené s pojistným ventilem, které během celé životnosti nevyžadují dolévání 

elektrolytu. 

 

Yale 

Yale byl založen v roce 1840, kdy Linus Yale Jr. v Connecticutu, USA, vynalezl zámek 

s cylindrickou vložkou.  V roce 1868 Linus Yale a Henry Towne založili Yale Lock 

Manufacturing Company, později Yale and Towne Manufacturing Co.  V roce 1875 

společnost rozšířila svou působnost od zámků na manipulační techniku. V roce 1920 Yale a 

Towne zahájila výrobu nového bateriemi napájeného nízkozdvižného plošinového vozíku. 

V roce 1923 představila svou řadu vysokozdvižných vozíků. V roce 1934 Yale zřídil první 

zámořskou továrnu v Anglii a akvizicí získal BKS vysokozdvižné vozíky v Německu. 

Uzavřel partnerství s Kiichi Harada Company (Japonsko). V roce 1950 Yale představil 

vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem. V roce 1963 se firma spojila s nadnárodní 



 

společností Eaton Manufacturing a jako divize Eaton, Yale & Towne, Inc. (později 

přejmenovaný Eaton Corp.), společnost pokračovala v růstu a prosperovala. V roce 1964 

došlo k další inovaci, když Yale představil první silikonový usměrňovač (SCR). V roce 1969 

firma uzavřela partnerství s japonským Sumitomo Ltd a v roce 1971 se na základě licence 

začaly vyrábět vysokozdvižné vozíky pod společností Sumitomo - Yale Co, Ltd. V roce 1985 

došlo k dalšímu rozšíření po koupi společnosti North Americal Coal Corporation. V roce 

1989 je firma získána NACCO Industries. V roce 1994 vzniká společnost NACCO Materials 

Handling Group (NMHG), která slučuje značky Hyster a Yale do jedné společnosti a vytváří 

trh s vysokozdvižnými vozíky pro celou Evropu, Afriku a Střední východ. V roce 2012 se 

Yale společně se společností Hyster vyčleňují ze společnosti Nacco Industries, Inc. a 

zakládají společnou značku Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Hyster-Yale Materials 

Handling, Inc. je nezávislá veřejná obchodní společnost, která navrhuje, vyrábí a prodává 

ucelenou řadu vozíků a náhradních dílů po celém světě pod značkami Hyster a Yale. Spojuje 

přednosti a inovace vozíků obou firem. To zahrnuje používání baterií s vodíkovými 

palivovými články a novou generaci elektrických čelních vysokozdvižných vozíků. Značku 

Yale ve světě prodává 350 oficiálních dealerů. V České republice je firma zastoupena 

společností Yale CZ s.r.o. se sídlem v Uhříněvsi. [49, 50]. 

 

Údaje z následujících kapitol byly čerpány z internetových dostupných zdrojů [51]. 

 

Čelní dieslové nebo LPG VZV 

Nabídka: 3 řady, čtyřkolové, nosnost 1 600 – 5 500 kg, max. zdvih 6 000 mm. 

 

Všechny modely jsou vybaveny elektronicky řízenou převodovkou, funkcí plíživého chodu a 

dalšími možnostmi (kontrolovaná změna směru jízdy, kontrolovaný zpětný chod na rampách 

a stoupáních). Automatické zpomalení systému (ADS) automaticky snižuje rychlost vozíku, 

pokud je pedál plynu uvolněn. Minimalizuje používání brzd a únavu obsluhy. Plynulé 

elektronické krokování. Boční stabilizační systém (CSE) poskytuje vynikající boční stabilitu 

při jízdě po nerovném povrchu ploch a při zatáčení. Intellix správce systému vozidla (VSM) 

maximalizuje provozuschopnost sledováním a ochranou klíčových funkcí vozíku.  

Řada VERACITOR VX nabízí výběr způsobů ovládání hydrauliky (hydraulické páky 

klasické, elektrohydraulické páčky integrované do loketní opěrky sedačky, Joystick), 

elektrické ovládání posunu, neutrální startovací spínač a ochranu proti restartu.  



 

Čelní akumulátorové VZV 

Nabídka: 6 řad, z toho 2 tříkolové (nosnost 1 000 – 2 000 kg, max. zdvih 6 000 mm) a 4 

čtyřkolové (nosnost 1 600 – 5 000 kg, max. zdvih 7 500 mm).  

 

Všechny modely jsou vybaveny "Heads up" displejem udržujícím zorné pole operátora volné 

a poskytuje "na první pohled" informace o nákladních provozních podmínkách a nastavení 

výkonu. Nastavení HiP (High Performance) nabízí konkurenční výkonnost 12,0 – 20,0 km/h 

(s nákladem), zatímco nastavení ELO (Energy Low) přináší nízkou spotřebu energie. CAN 

bus technologie (kromě tříkolových modelů ERP 13/15 VC a čtyřkolových modelů ERP 

16/18/20 VF) 

Tříkolové VZV disponují správcem systému vozidla (VSM) umožňujícím nastavení 

parametrů, jakož i monitorování klíčových funkcí vozíku.  

Modely ERP 15/15 VC jsou vybavenay ukazatelem stavu vybitý baterie s počítadlem 

motohodin.  

Modely ERP 15/16/18/20 VT jsou vybaveny bezúdržbovými lamelovými brzdami v olejové 

lázni s brzdovou technologií YaleStop™ (žádná ruční brzda), impulsním řízením pojezdu 

i zdvihu a Password funkcí – osobní identifikací obsluhy vozíku zabraňující neoprávněnému 

používání. Řada má zdvojené zadní kolo, nastavitelnou minipáku, modul integrovaný do 

loketní opěrky s vestavěným ovládáním hydrauliky, směrovým spínačem, tlačítkem 

nouzového odpojení a tlačítkem klaksonu. 

Čtyřkolové VZV jsou vybaveny elektronickým diagnostickým systémem zobrazování závad. 

Funkce YaleStop™ parkovací brzda je automaticky aktivována vždy, když je vozík v 

klidu. K dispozici je nastavitelná minipáka, modul s loketní opěrkou se směrovým spínačem, 

tlačítkem nouzového odpojení a výstražným tlačítkem klaksonu.  

Všechny modely kromě ERP 16/18/20 VF jsou vybaveny bočním stabilizačním systémem 

(CSE), který poskytuje vynikající boční stabilitu při jízdě po nerovném povrchu ploch a při 

zatáčení. Modely ERP 22/25/30/35 VL a ERP 40/45/50 VM jsou vybaveny prodlouženou 

řídící nápravou se systémeme CSE, což jim umožňuje manévrování v těsnějších uličkách a na 

nerovném terénu. 

Těžkotonážní vysokozdvižné vozíky 

Nabídka: 3 řady, všechny čtyřkolové, nosnost 6 000 – 16 000 kg, max. zdvih v technickém 

popisu neuveden. 

 



 

Všechny modely jsou vybaveny systémem automatického zpomalení systému (ADS), který 

automaticky snižuje rychlost vozíku, pokud je pedál plynu uvolněn. K dispozici je také 

plynulé elektronické krokování. Boční stabilizační systém (CSE) poskytuje vynikající boční 

stabilitu při jízdě po nerovném povrchu ploch a při zatáčení. Intellix správce systému vozidla 

(VSM) maximalizuje provozuschopnost sledováním a ochranou klíčových funkcí vozíku. 

Řízený výkon při otáčení (CPR) pro regulované směrové změny - menší opotřebení 

pneumatik. Filtry pro sání vzduchu v prašném prostředí.  

Modely VERACITOR GDP/GLP80-90VX jsou vybaveny převodovkou Techtronix pro 

náročné operace.  

Typová řada DB/EB nabízí funkci ECO-ELO, kdy spotřeba paliva se může snížit až o 20 %, 

aniž by to mělo významný negativní vliv na celkovou produktivitu vozíku. Snadno 

odnímatelný vzduchový filtr redukuje vzdušné nečistoty do kabiny. Ve volitelné výbavě řada 

nabízí klimatizaci.  

Retrak 

Nabídka: 1 řada, nosnost 1400 – 2500 kg, max. zdvih v technickém popisu neuveden. 

 

Všechny modely jsou standardně dodávány s triplexovými stožáry a impulzním říízením 

pojezdu i zdvihu s kabeláží CAN bus. Řídící kolo je otočné v rozsahu 0–360°. Řízení je 

volitelné na stisknutí tlačítka mezi 180° a 360. Vozíky disponují automatickou redukcí 

rychlosti v zatáčkách. Veškeré ovládání pomocí joysticku. Vozíky jsou vybaveny 

multifunkčním displayem, integrovaným bočním posuvem a samostatným náklonem 

nosiče vidlic. Režim energetické účinnosti ECO-ELO může, v závislosti na aplikaci, snížit 

spotřebu energie až o 20%, aniž by to mělo významný negativní dopad na celkovou 

produktivitu. Inovativní funkce „get home“ může být aktivována i poté, co se všechny 

systémy zastaví a operátor tak může vozík dopravit na místo opravy. Mezi volitelné vybavení 

patří digitální ukazatel výšky, automatické zakládání předvolených výšek nebo 

kamerový systém.  

Ručně vedené vozíky 

Nabídka: 9 řad, z toho: 

 1 paletový vozík (délka vidlí 800 – 2 400 mm, zvýšené nosnosti 3 000 kg), 

 3 akumulátorové nízkozdvižné vozíky s elektrickým pojezdem, z toho 1 pro náročné 

nasazení (nosnost 1 600 – 3 000 kg), 1 s plošinkou pro jedoucího řidiče pro velmi 



 

náročné nasazení (nosnost 2 000 kg) a 1 s plošinkou pro jedoucího řidiče pro slabé 

nasazení (nosnost 2 000 kg) 

 5 akumulátorových vysokozdvižných vozíků s elektrickým pojezdem i zdvihem, z toho 

1 pro normální nasazení (nosnost 1 000 – 1 600 kg, max. zdvih 4 715 mm), 1 

s plošinkou pro jedoucího řidiče pro manipulaci se dvěma paletami (nosnost 2 x 1 000 

kg), 1 pro lehké nasazení – ekonomická verze nosnost (1 000 kg, max. zdvih 3 345 mm) 

a 2 pro velmi náročné nasazení (1 s plošinou pro řidiče: nosnost 1 200 – 1600 kg, max. 

zdvih 5 200 mm; 1 se sedící obsluhou: nosnost 1 250 – 1 500 kg, max. zdvih 5 995 

mm). 

 

Všechny modely jsou vybaveny MOSFET Combi kontrolou trakce a hydrauliky, 

automatickým uvolněním a rekuperačním brzděním, elektronickým diagnostickým systémem 

zobrazování závad a vestavěnou nebo externí nabíječkou (kromě typů MP 20 X, MS 12 X, 

MS 15 X ILSL a MS12S, MS15S, u kterých je pouze externí nabíječka). Vozíky dále 

disponují indikátorem nabití akumulátoru, počítadlem motohodin, ergonomickou hlavou oje s 

úhlem sevření ruky, citlivým ovladačem „Butterfly“ (kromě typů MS12S, MS15S, který tento 

ovladač nemají ve výbavě).  

Paletový vozík je k dispozici v nerezovém provedení s možností přidání brzdy a modifikací 

šíře vidle. Vozíky pro náročné nasazení jsou vybaveny tlačítkem „želva“ pro práci v malém 

prostoru a snadným nájezdem do palety díky tvaru vidlic. 

Modely se sklopnou plošinkou pro jedoucího řidiče pro velmi náročné nasazení disponují 

redukcí rychlosti pro průjezd zatáčkou a možností boční výměny. Modely se 

sklopnou plošinkou pro jedoucího řidiče pro slabé nasazení i pro velmi náročné nasazení mají 

volitelné provedení do chladírenských skladů: -30 ºC.  

VZV s plošinou pro řidiče nabízí 4 stupně rychlosti, omezení rychlosti v zatáčkách a volitelné 

také provedení do chladírenských skladů: -30 ºC a boční výměnu baterie. 

VZV s elektrickým pojezdem i zdvihem nabízejí Anti-roll-back system (systém proti 

ucouvnutí) ve stoupání, automatické brzdění (v obráceném směru) a regenerativní brzdění. 

Modely MS 10/12/14/16 mají volitelné provedení do chladírenských skladů: -30 ºC a boční 

výměnu baterie. Model MS 12X, MS15X ILSL navíc nabízí redukci rychlosti při průjezdu 

zatáčkou. 

Modely se sedícím řidičem jsou vybaveny kolébkovým přepínačem na ovládací páce. 



 

Skladová technika 

Nabídka: 5 druhů, z toho 3 vychystávací vozíky (1 pro horizontální vychystávání – nosnost 

2 000 kg, 2 pro vertikální vychystávání – nosnost 600 – 1 000 kg), 1 ručně vedený 

protizávažový vozík s chodícím řidičem používaný pro vychystávání na malé vzdálenosti a 

malé výšky (nosnost 1 000 – 1 500 kg, max. zdvih 4 390 mm) a 1 Třístranný zakládací a 

vychystávací vozík pro práci v úzkých uličkách (nosnost 1 000 – 1 500 kg, max. zdvih 13 280 

mm).  

 

Vychystávací vozík pro horizontální vychystávání je vybaven moderní ovládací ojkou 

s pohodlným ovládáním vozíku, externí nabíječka, indikátorrem nabití akumulátoru, 

počítadlem motohodin a elektronickým diagnostickým systémem zobrazování závad. Systém 

proti ucouvnutí na rampách a stoupáních zajišťuje efektivní provoz. 

Vychystávací vozíky pro vertikální vychystávání nabízí indikátor nabití akumulátoru, 

počítadlo motohodin, elektronický diagnostický systém zobrazování závad, servořízení a 

přízdvih palety. Snadno čitelný multifunkční grafický displej poskytuje informace o stavu 

vozíku, zvolenou úroveň výkonu a včasné indikaci případných požadavků na údržbu, 

Ručně vedený protizávažový vozík s chodícím řidičem používaný pro vychystávání na malé 

vzdálenosti a malé výšky nabízí indikátor nabití akumulátoru, počítadlo motohodin, 

elektronický diagnostický systém zobrazování závad, servořízení. K dispozici je patentovaná 

oboustranná hlava oje, ovládací prvky „Butterfly“, naklápěcí vidlice a možnost boční posuvu. 

Pětibodové rozložení kola s pevným stabilizačním kolečkem poskytuje zvýšenou stabilitu. 

Ovládání je možné pro levou i pravou ruku. Combi MOSFET poskytuje tiché, krok za menší 

kontrolu progresivní rychlosti pro vysokou produktivitu a snížení provozních nákladů. Plazivá 

regulace otáček umožňuje provoz s ojí ve svislé poloze pro práci v omezených prostorech. 

Volitelná možnost provedení do chladírenských skladů: -30 ºC. 

Třístranný zakládací a vychystávací vozík pro práci v úzkých uličkách nabízí kolejnicové 

nebo indukční vedení vozíku v uličce. Sedadlo se otáčí až o 20 ° doleva nebo doprava, když 

operátor cestuje v opačném směru. Patentovaný hydraulický systém umožňuje operátoru 

podniknout současně několik operací. Například pojezd, otočení, použití přídavného zdvihu a 

a současně zvedání kabiny.  

 


