Overblik over serien
1.5 - 3.5t diesel / LPG / gaffeltrucks
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I en travl hverdag er der et konstant krav
om at få varer effektivt transporteret fra
et sted til et andet, både
omkostningseffektivt og til tiden, for at
tilfredsstille behovet hos både
erhvervslivet og kunderne.
For at leve op til disse krav har vi udviklet UTILEV®
serien af økonomiske gaffeltrucks, som giver pålidelige og
omkostningseffektive løsninger til materialehåndtering til
brug i mange industrigrene, især der hvor brugerne har
behov for maskiner og udstyr uden avancerede
egenskaber eller en høj grad af tilpasninger.
UTILEV-trucks har en no-nonsense, ukompliceret
tilgang til materialehåndtering. Produktserien er
designet til at være let at betjene, enkel at vedligeholde
og billig at eje. Det hele bakkes op af kvalitetssikring via
Hyster, en 12 måneders standardgaranti og 100%
tilgængelighed af reservedele og support.
Herudover tilbyder ProTruck A/S et netværk af erfarne
serviceteknikere lige ved hånden til at foretage
vedligeholdelse og support, når behovet opstår.

Enkel at anvende, let at vedligeholde og
økonomisk at eje:
UTILEV - Utility you can trust.
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UTILEV® gaffeltrucks har den ideelle løsning på
operationer, hvor trucken skal arbejde i begrænsede
perioder i løbet af en arbejdsuge.

Serien
Serien består af 1,5 - 3,5 t gaffeltrucks med forbrændingsmotor, der fås
med seks forskellige kapaciteter:

1,5t - UT15P

1,75t - UT18P					

2,0t - UT20P

2,5t

- UT25P 						

3,0t - UT30P

3,5t

- UT35P

Hver model fås til enten diesel, LPG eller dual-fuel og altid med powershift
transmission med ét gear. Der fås en række hydraulisk ekstraudstyr
såsom sideskifte og gaffelflyttere til forskellige anvendelsesbehov.

Enkel at anvende
Det ergonomisk designede operatørkabine, med et velkendt og intuitivt
layout, betyder, at truckføreren er i stand til at arbejde komfortabelt og
forebygge træthed under kørsel med gaffeltrucken.
En række standardfunktioner hjælper med til at sikre, at trucken er
velegnet i forhold til langt de fleste anvendelsesområder.

Let at vedligeholde
Takket være komponenternes enkelthed og maskinens grundlæggende
konventionelle design kan servicering udføres hurtigt og let, selv når der
ikke er hverken pc’er, bærbare computere eller diagnostikværktøjer til
rådighed.

Økonomisk at eje
Brugen af afprøvede, robuste komponenter af høj kvalitet, kombineret med
en bevidst overdimensionering af nøglekomponenterne, sikrer en pålidelig
drift og et minimum af slid. Alt dette - i kombination med fejlfri dokumentation
og en 100% tilgængelighed af reservedele, hjælper med til at reducere
behovet for service og reducerer dermed omkostningerne til service og
vedligeholdelse.

Utility you can trust
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Oversigt over
egenskaber
Løftemaster
Serien af de robuste 2-delte LFL og 3-delte FFL master i
klasse II har tunge profil-sektioner og ruller med store
diametre, og de er kompatible med fabriksmonterede
slæder, gafler og indbyggede sideskift. Mastens design
hjælper ligeledes med til at mindske beskadigelse af
lasten, da det fine udsyn medvirker til mere præcis
håndtering.
Masterne er kompatible med en lang række slæder og
gafler såvel som med hydraulisk ekstraudstyr, herunder
sideskifte eller dansk produceret gaffelflytter med
integreret sideskifte.
Masterne er monteret direkte på drivakslen for maksimal
stabilitet og understøttes af store kipcylindere med
indstilleligt stanggevind og kuglelejer. Slæderne er i klasse
IIA og IIIA og er fremstillet af valsede stålsektioner.

Hydraulik
Hydraulikken betjenes via mekaniske
betjeningsgreb monteret til højre for førersædet.
Det er standard med to betjeningsgreb og der
kan leveres op til 2 ekstra funktioner.
Hydrauliktanken har både en oliepind og en
udluftningsmekanisme.

Hjul og dæk
Almindelig fælgsamling med luftgummi dæk med
diagonalt mønster. Superelastiske (punktérfrie)
dæk kan fås som ekstraudstyr.

Chassis
Chassis’et i højstyrke-stål er meget holdbart og
giver lang levetid. Det har indbyggede
hydraulik- og dieselolie tanke 			
hvilket reducerer støj og vibrationer.

Bremser
Konventionelle tromlebremser med automatisk regulering.

Motorer
UTILEV® trucks fås med en række effektive, lydsvage
motorer med ren forbrænding i henhold til gældende EU
lovgivning.
UT15-18P kan konfigureres med enten en Yanmar 2,6 L
diesel eller en GCT 2,1 L LPG / dual-fuel motor. UT20-25P
fås med enten en Yanmar 2,6 L diesel eller en GCT 2,5 L
LPG / dual-fuel motor. UT30-35P fås med enten en Yanmar
3,0 L diesel eller en GCT 2,5 L LPG / dual-fuel motor.
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Førerplads og kabine
Et bredt, lavtmonteret trin med et godt fodgreb
samt store håndtag giver føreren mulighed for
let at komme ind og ud af trucken fra begge sider.
Standardsædet giver virkelig god komfort og
lændestøtte, og det fortræffelige udsyn gennem
masten sørger for, at operatøren kan arbejde
effektivt dagen igennem.
Den velkendte automatiserede stil af
betjeningsgreb giver let drift. Displayet på
betjeningspanelet omfatter en brændstofmåler
(diesel / dual-fuel), vandtemperatur /
olietemperatur / advarselslamper for
transmissionsolieniveau plus en LCD-timetæller.
Rattet med lille diameter giver let og præcis
styring, og dets hældning kan reguleres for
optimal komfort.
De manuelle hydrauliske betjeningsgreb er
monteret på instrumentpanelet og inden for
rækkevidde. Betjeningsgreb til 3.og 4. funktion fås
som ekstraudstyr. Den velordnede kabinebund
giver god plads til fødderne med et traditionelt
arrangement af tre pedaler: speeder, bremse og
inchfunktion.

Køling og filtrering
Store filtre af høj kvalitet anvendes til hvert
område. Store filtre af høj kvalitet anvendes
til både motor, transmission og hydraulik
for at sikre optimal ydelse og lang levetid.
Køleren til både motor og transmission er
overdimensioneret for at reducere risikoen for
uplanlagt nedetid.

Transmission
Powershift-transmissionen er pålidelig og effektiv
og sørger for lavt niveau af støj og vibrationer
takket være den flydende ophængte, affjedrede
drivlinje. Et 5 liters mikrofilter fjerner partikler
fra fiberkoblingspladerne, før væsken køles af.
Impulsfunktionen er mekanisk og regulerbar, og
den giver præcis manøvrering af trucken under
håndteringsopgaver.

Driv- og styreaksel
Begge aksler er beregnet til at være holdbare
med lang levetid. Drivakslen er et almindeligt
støbejernsarrangement med et differentialt
ringgear og drev og konventionelle stikaksler,
der fører til drivhjulene. Den kraftige styreaksel
omfatter en robust sandwich-konstruktion med
en dobbeltvirkende, midtermonteret hydrostatisk
styrecylinder forbundet til en almindelig samling af
gaffelled og styrebolt.
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Service- og vedligeholdelse
Servicering UTILEV® trucks er designet til at være lette at
servicere og vedligeholde med fokus på minimering af
nedetid og serviceomkostninger. Takket være de enkle
specifikationer og den konventionelle teknik kan en
veluddannet mekaniker let klare udførelsen af eftersyn og
rutinemæssig vedligeholdelse samt reparation af fejl. Dette
sammenholdt med dokumentation og reservedelsforsyning
via Hyster Europe betyder, at autoriseret service og
vedligeholdelse kan udføres både hurtigt, effektivt og
kosteffektivt.
De smarte designelementer på UTILEV-truckene, som for
eksempel den let aftagelige gulvplade i to stykker eller den
hurtigt oplukkelige motorhjelmslås, samt det faktum at
dele med behov for regelmæssigt eftersyn er placeret i
lettilgængelige positioner, betyder, at vedligeholdelse er
hurtig, effektiv og har lave omkostninger.
Takket være den enkle specifikation kan en erfaren
mekaniker let sørge for, at service på drivlinjen er hurtig og
let og med hurtigt gennemførte førstegangsreparationer.
Derudover er teknisk assistance altid inden for rækkevidde
fra den autoriserede forhandler af UTILEV-trucks, når der
bliver behov for det.
Reservedele fås let og billigt, hvilket yderligere reducerer
nedetid og omkostninger. Standardserviceintervallet er på
500 timer, og truckene har en standardgaranti på 2000
timer / 12 måneder.

Ekstraudstyr
UTILEV-trucks har en omfattende række af standardudstyr,
men der er også mulighed for en række ekstraudstyr til at
dække specifikke anvendelsesbehov, herunder:
• Diesel, LPG eller dual-fuel motor
• Pneumatiske eller superelastiske dæk
• En række 2-delte frisigtsmaster, 2-delte fuld friløft master
og 3-delte fuld friløft master
• Standard slæder med mulighed for montering af specifikke
aggregater
• Hydraulisk sideskifte eller gaffelflytter med integreret
sideskifte
• Dansk udviklet stålkabine med varmeapparat
• Helt affjedret sæde
• Vertikal udstødning
• Katalysator - (kun LPG)
• For-filter til luftindsugning
For yderligere oplysninger kontaktes den autoriserede
forhandler af UTILEV-trucks.
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Forhandlernetværk og eftermarkedsservice og support
UTILEV® produktserien bakkes op af et netværk af
uafhængige, erfarne forhandlere, der tilbyder en lang
række af serviceydelser til deres kunder.
Autoriserede forhandlere af UTILEV trucks er udvalgt
grundet deres ekspertforståelse af kravene til en lang
række materialehåndteringsopgaver, og ligeledes fordi
de har fornemmelse for kundernes forskellige behov.
En autoriseret forhandler af UTILEV-trucks giver lokal,
personlig service til sine kunder, tilbyder
salgsvejledning så som undersøgelser af anvendelse,
for at sikre at den rigtige truck vælges til det
pågældende behov, udviklingsservice og
vedligeholdelsesprogrammer der passer til det
pågældende behov og kundens pengepung samt
teknisk rådgivning og oplæring i produktet.
Herudover er forhandleren den første kontakt for at
få leveret godkendte reservedel af høj kvalitet.
Autoriserede forhandlere af UTILEV-trucks skal ligge
inde med de mest almindelige reservedele til enhver
tid, og de resterende dele er lette at fremskaffe fra
vores centrale reservedelscenter.
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UTILEV® serien af økonomiske gaffeltrucks
giver pålidelige og omkostningseffektive
løsninger til materialehåndtering til brug i
mange industrigrene, især der hvor
brugerne har behov for udstyr uden
avancerede egenskaber eller redskaber.
Enkel at anvende, let at vedligeholde, økonomisk at eje:
UTILEV - Utility you can trust .					
											
TM

Ring til: ProTruck A/S						
		 Jernaldervej 100					
		
8300 Odder
Telefon: 69 66 34 56
Mail:

info@protruck.dk

Disse trucks er i overensstemmelse med gældende lovkrav.
Specifikationerne kan ændres uden yderligere varsel.		
Trucks vist med ekstraudstyr.
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