Gama de stivuitoare
1.5-3.5t Diesel / GPL / Dual-Fuel

Utilitatea in care poti avea incredere
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avea incredere
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Intr-o lume aflata in continua miscare,
exista o necesitate continua de a
transporta bunurile de la o locatie la alta
eficient, la timp si cu cheltuieli scazute
pentru a satisface cerintele
consumatorilor.
Pentru a indeplini aceste cereri, gama de stivuitoare
UTILEV ofera echipamente de manipulat la costuri
reduse pentru diferite aplicatii, in special acolo unde
utilizatorii solicita echipamente fara functii complexe sau
atasamente.
Stivuitoarele UTILEV ofera solutii simple si au fost
proiectate astfel incat sa fie usor de utilizat si intretinut,
fiind sustinute de disponibilitatea pieselor de schimb din
stoc sau cu termene de livrare mic.

Simplu de utilizat, usor de intretinut si pe
care ti-l poti permite:
UTILEV - Utilitatea in care poti avea
incredere.
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Stivuitoarele UTILEV® ofera o solutie ideala acolo unde
stivuitoarele sunt utilizate pentru perioade limitate de
timp pe parcursul saptamanii de lucru.
Gama de stivuitoare
Gama de stivuitoare UTILEV 1.5 -3.5t, disponibila in 6 capacitati
diferite:

1.5t - UT15P

1.75t - UT18P

2.0t - UT20P

2.5t

- UT25P

3.0t - UT30P

3.5t

- UT35P

Fiecare model este disponibil cu motorizare Diesel, GPL sau Dual-Fuel,
transmisie powershift cu o viteza si o gama larga de optionale, pentru a
corespunde solicitarilor diferitelor aplicatii.

Simplu de folosit
Compartimentul operatorului are un design ergonomic, cu o configuratie
familiara, ceea ce confera un confort sporit operatorului, prevenind
oboseala din timpul operatiilor de manipulare.
Caracteristicile standard si diferitele optionale ofera posibilitatea
configurarii stivuitorului in conformitate cu nevoile fiecarei aplicatii.

Usor de intretinut
Datorita simplitatii componentelor si specificatiilor, service-ul se poate
face rapid si usor, chiar si atunci cand PC-urile, laptop-urile sau aparate
de diagnosticare nu sunt disponibile.

Ti-l poti permite
Folosirea componentelor de inalta calitate, robuste, filtrarea eficienta si
racirea foarte buna au ca rezultat o functionare sigura si uzura scazuta.
Aceasta - impreuna cu disponibilitatea pieselor de schimb la preturi
reduse - ajuta la scaderea cererilor de service, dar si a costurilor.
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Caracteristici

Fata/spate
Gama de catarge rigide clasa II si clasa III LFL si FFL
prezinta catarge cu un profil robust iar rolele catargului
au dimensiuni mari.
Datorita deschiderii largi intre cilindrii catargului,
operatorul are o vizibilitate foarte buna atat asupra
incarcaturii cat si asupra spatiului de operare. Design-ul
catargului ajuta la reducerea deteriorarii incarcaturii asa
cum vizibilitatea excelenta ajuta operatorul sa manipuleze
marfa in siguranta.
Catargele sunt compatibile cu o gama de placi port furci
si furci, dar si atasamente, incluzand translatie laterala
integrala disponibila prin comanda in fabrica.
Catargele sunt montate pe puntea fata pentru stabilitate
maxima si se sprijina pe cilindrii mari de rabatare cu
capete de cilindru si bucse. Placile port furci sunt clasa
IIA si IIIA si sunt facute din otel cu rezistenta mare la
tractiune.

Sistemul hidraulic
Se opereaza cu manete, dotarea standard
fiind cu 2 cai hidraulice si 2 manete.

Roti si anvelope
Dotarea standard cu anvelope pneumatice cu
rim conventional. Anvelope superelastice sunt
disponibile ca optionale

Cadrul
Cadrul fabricat din otel este foarte durabil in
timp si are integrate sistemul hidraulic si
rezervorul de combustibil

Frane
Tamburi conventionali cu ajustare automata.

Motoare
Stivuitoarele UTILEV sunt disponibile cu o gama de motoare
silentioase, eficiente, nepoluante.
Gama UT15-18P 25P este disponibila cu motor Diesel
Yanmar de 2.6L sau cu motor GPL/dual-fuel Nissan de 2.1L.
Gama UT20-25P este disponibila cu motor Diesel Yanmar
de 2.6L sau cu motor GPL/dual-fuel Nissan de 2.5L. Gama
UT30-35P este disponibila cu motor Diesel Yanmar de 3.3L
sau cu motor GPL/dual-fuel Nissan de 2.5L.
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Compartiment operator
O treapta intermediara lata si joasa cu un maner
permite operatorului sa intre si sa iasa din
stivuitor usor de pe orice parte.
Scaunul standard ofera confort superior si
suport lombar, iar vizibilitatea foarte buna a
catargului asigura operatorul posibilitatea de a
lucra eficient pe toata durata zilei.
Plasarea familiara a comenzilor asigura o operare
usoara. Display-ul de bord include indicatori
pentru combustibil, temperatura apei,
temperatura uleiului si nivelul uleiului de
transmisie cu lumini de avertizare, cat si un
contor ore de functionare LCD.
Diametrul mic al volanului permite schimbarea
usoara si precisa a directiei, iar coloana de
directie are inclinarea ajustabila pentru un
confort optim.
Controlul hidraulic se face cu manete usor de
manevrat. Caile hidraulice 3 si 4 sunt disponibile
ca optiuni.
Podeaua pedalier este organizata astfel incat
ofera un spatiu excelent pentru picioare, cu 3
pedale traditionale, pentru acceleratie, frana si
ambreiaj.

Racire si filtrare
Filtrele de inalta calitate sunt folosite pentru
fiecare sistem cheie pentru a asigura performanta
optima si o perioada mare de functionare.
Radiatorul asigura racirea lichidului de racire al
motorului si al uleiului de transmisie, reducand
riscul de opriri neprogramate.

Transmisia
Transmisia powershift cu o singura viteza este
fiabila si eficienta, producand zgomote si vibratii
scazute multumita sistemului de rulare cu
suspenie. Ambreiajul este mecanic si ajustabil,
asigurand pozitionarea precisa a stivuitorului in
timpul operatiilor de maipulare.

Punte fata/spate
Ambele punti sunt create pentru durabilitate si
longevitate. Axa fata motoare are o constructie
clasica din otel cu un diferential format dintr-o roata
zimtata si un pinion care antreneaza semiplanetarele
ce conecteaza rotile motoare. Axa de directie este
robusta si incorporeaza un ax ce are un cilindru de
directie cu o functie hidrostatica dubla, conectat la
sistemul clasic de directie prevazut cu articulatie si
pivot de directie.
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Service
Stivuitoarele UTILEV® au fost proiectate pentru a fi
intretinute si reparate usor, punandu-se accent atat pe
minimizarea costurilor de service cat si pe reducerea
opririlor neprogramate. Datorita constructiei simple,
mecanici experimentati si calificati pot sa efectueze
lucrarile de verificare, intretinere si remediere a
defectiunilor, ceea ce inseamna ca clientii sunt liberi sa
aleaga daca efectueza aceste lucrari pe cont propriu sau
apeleaza la expertiza personalului de service al dealerului
autorizat de echipamente UTILEV.
Elementele de design inteligent ale stivuitoarelor UTILEV,
precum inlaturarea usoara a celor doua parti ale podelei
pedalier si faptul ca elementele pentru service-ul regulat
au fost plasate in locuri accesibile, conduc la o
intretinere rapida, eficienta si la costuri mici.
Multumita constructiei simple, un mecanic experimentat
este capabil sa asigure service-ul pentru trenul de rulare
rapid si usor.
In plus, suportul tehnic pentru stivuitoarele UTILEV este
intotdeauna la indemana, daca este solicitat de la
dealerul autorizat de echipamente UTILEV.
Inlocuirea pieselor de schimb este rapida si la costuri
reduse. Intervalul de service standard este de 250 de
ore iar stivuitoarele au o garantie standard de 2000 de
ore / 12 luni.

Echipari optionale
Stivuitoarele Utilev dispun de o gama standard de dotari,
cu toate acestea un numar de optionale sunt disponibile
pentru a se potrivi cu nevoile specifice fiecarei aplicatii ,
incluzand:
•

Motor Diesel, GPL sau Dual-Fuel;

•

Anvelope pneumatice sau superelastice;

•

O gama de catarge 2-stage LFL, 2-stage FFL and 3stage FFL;

•

Placi port furci si furci cu lungimi variate;

•

Translatie laterala integrata sau translatie laterala
integrata cu pozitioner de furci;

•

Cabina de otel;

•

Scaun full suspension;

•

Toba esapament in partea superioara

•

Pre-filtru aer.

Pentru mai multe informatii cu privire la stivuitoarele
UTILEV va rugam sa contactati dealerul autorizat al
echipamentelor UTILEV.
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Reteaua de dealeri. Suport si service dupa achizitie
Gama de produse UTILEV® este sustinuta de o retea
independenta, experimentata de dealeri care ofera o
gama larga de servicii suport pentru clientii lor.
Dealerii pentru stivuitoarele UTILEV sunt selectati
datorita cunoasterii profunde a cerintelor din
domeniul vast al aplicatiilor echipamentelor de ridicat
precum si a necesitatilor clientilor.
Un dealer autorizat pentru stivuitoarele UTILEV
ofera clientilor sai service local, consiliere privind
achizita echipamentului dupa studierea aplicatiei,
pentru a va sigura ca alegeti stivuitorul corect
pentru aplicatia Dvs., programe de intretinere care
sa se potriveasca cu nevoile aplicatiei, sfaturi in
domeniul tehnic si scolarizarea privind stivuitorul.
Suplimentar este primul punct de contact pentru
furnizarea de piese de schimb originale si de inalta
calitate. Dealerilor autorizati de stivuitoare UTILEV li
se cere sa aiba majoritatea pieselor uzuale in stoc
tot timpul, celelalte piese de schimb fiind disponibile
in sediul central de distributie al pieselor de schimb.
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Gama de stivuitoare practice UTILEV® ofera
fiabilitate si solutii pentru manipularea
marfurilor cu costuri reduse pentru diferite
aplicatii, in special acolo unde utilizatorii
solicita echipamente fara functii complexe
sau atasamente.
Simplu de utilizat, usor de intretinut si pe care ti-l
poti permite:
UTILEV - Utilitatea in care poti avea incredereTM.

Call: +40 (0) 21 493 4080
Email: utilev@cemps.ro
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