Wózki widłowe Serii 7
Wózki elektryczne o udźwigu od 2.2 do 3.5 ton

Lifting Your Dreams

Doosan Industrial Vehicle
Wartości, które napędzają nasz
przyszły rozwój
Doosan od ponad wieku buduje swój sukces.

Globalny gracz w dziedzinie
wsparcia infrastruktury z dumnym
dziedzictwem.
działalność jako Chosun Machinery, marka Doosan Industrial Vehicle
wyrosła na największego koreańskiego producenta maszyn,
odgrywając wiodącą rolę w rozwoju branży w Korei.

pierwszym miejscu - „Celem biznesu jest pomaganie
ludziom w rozwoju, a nie generowanie zysków." (Late
Too Pyung Park, pierwszy Prezes) - i nadal pobudza
rozwój korporacyjny o globalnej konkurencyjności
pochodzącej z zasobów ludzkich.

Obecnie jesteśmy globalnym przedsiębiorstwem, prowadzimy
zakrojone na szeroką skalę zakłady i przedstawicielstwa handlowe
zarówno w kraju jak i za granicą, a nasza sieć operacyjna obejmuje
wiele kontynentów.

Doosan jest najstarszą, a jednocześnie najszybciej

Zaangażowanie w zakresie innowacyjności

odnotowała najdłuższą historię działalności, jednak
najszybszy rozwój nastąpił w ciągu ostatnich 10 lat.

i utalentowanych pracowników, dając nam możliwość skutecznego
reagowania na gwałtowne zmiany zachodzące
w XXI wieku. Naszą misją jest umocnienie globalnej pozycji
i w przyszłosci zdobycie pozycji lidera branży.

infrastruktury

Zaangażowanie na rzecz Klientów

Firma Doosan osiągnęła ponad 90% sprzedaży w
sektorze wsparcia usług w zakresie infrastruktury
poprzez prężną reorganizację swojego portfela
biznesowego trwającą od 1998 roku. W przeszłości, 70%
naszej działalności koncentrowało się na produktach
konsumpcyjnych, ale sukcesywnie przekształciliśmy
nasze DNA biznesowe w działalność wsparcia usług w
zakresie infrastruktury, która buduje i wzmacnia
infrastrukturę społeczną.

Dbamy o naszych Klientów, dostarczając najwyższej jakości
produkty i usługi.
Nasze zobowiązanie
Stawiając na pierwszym miejscu nasze zobowiązanie, Doosan
Industrial Vehicles będzie partnerem, na którym zawsze można
polegać.
Wielokrotnie nagradzane urządzenia

Firma Doosan stała się światowym liderem w sektorze
wsparcia usług w zakresie infrastruktury w oparciu o
światowej klasy produkty i usługi. Ponadto, jak przystało
zagraniczna stanowi ponad 60% całkowitej sprzedaży.

W chwili obecnej, Doosan może poszczycić się szeregiem nagród w
zakresie eksportu, wzornictwa i bezpieczeństwa,
w tym pięcioma nagrodami przyznawanymi przez Forklift Truck
Association w zakresie doskonałości wykonania.

Elektryczne wózki widłowe Serii 7
Seria od 2.2 do 3.5 ton

WYZNACZAJĄCE KIERUNEK
ŚWIATOWEJ KLASY WÓZKI ELEKTRYCZNE
DOOSAN SERII
. 7.
Czterokołowe elektryczne wózki widłowe Serii 7 kontynuują rdzenną tradycję firmy Doosan,
która polega na dostarczaniu prostych i wydajnych rozwiązań, jednocześnie zapewniając
swoim Klientom najwyższą jakość.

Rodzina wózków B25X-7
4-kołowe, 80V
B22/ 25/ 30/ 35X-7, B25XL-7
Niezawodny sterownik Curtis (napęd i pompa)
Silnik typu zamkniętego (napęd i pompa)

Elektryczne wózki widłowe Serii 7
Seria od 2.2 do 3.5 ton

PRODUKTYWNOŚĆ.
MOC I NIEZAWODNOŚĆ

WIODĄCA W NASZYM SEKTORZE WYDAJNOŚĆ

Zastosowanie najnowszej generacji sterowników Curtis zapewnia niezrównane połączenie mocy, wydajności i funkcjonalności.
Pozwala to także na płynną i bezawaryjną pracę, oferując jednocześnie najniższe możliwe zużycie energii. Płynna regulacja,
zoptymalizowana sterowność i wyjątkowa niezawodność sprawiają, że operatorzy chętnie wybierają wózki nowej Serii 7.

Gdy operator opuści wózek, specjalnie zaprojektowany elektromagnetyczny hamulec parkingowy uruchomi się
automatycznie wraz z funkcją nieograniczonego zatrzymania na rampie.
Funkcje podnoszenia i opuszczania ładunku zapewniają najwyższą wydajność i produktywność.

Stabilny, inteligentny
i łatwy w obsłudze
sterownik Curtis

Potężny silnik napędu
i pompy typu zamkniętego
o prostej kontrukcji

Specjalnie zaprojektowany
ekeltromagnetyczny
automatyczny hamulec postojowy

Przejrzysty panel
przyrządów diagnostyki
i ustawień

Elektryczne wózki widłowe Serii 7
Seria od 2.2 do 3.5 ton

WSZECHSTRONNOŚĆ.
MAKSYMALNA PRODUKTYWNOŚĆ w magazynie i na zewnątrz

Elektryczne wózki widłowe Serii 7 są wodoszczelne i można je bezpiecznie użytkować na zewnątrz. Zastosowano uszczelnione sterowniki i obudowane
silniki, a wszystkie powiązane z nimi przewody i złącza zostały uszczelnione silikonem. Za sprawą zupełnie nowej osi skrętnej,która została starannie
zaprojektowana w taki sposób, aby zminimalizować promień skrętu, można teraz osiągnąć doskonały kąt skrętu wynoszący 93,2°. Nowatorski, zaokrąglony
kształt przeciwwagi pozwala wózkowi poruszać się wygodnie w wąskich przestrzeniach, minimalizując tym samym koszty zniszczeń.

Zaokrąglony kształt
przeciwwagi ułatwia
poruszanie się.

Zoptymalizowana
oś skrętna minimalizująca
promień skrętu

Wodoszczelna kontrukcja
do pracy
na zewnątrz

Elektryczne wózki widłowe Serii 7
Seria od 2.2 do 3.5 ton

OPTYMALNA
WIDOCZNOŚĆ.
Kwestie związane z widocznością odgrywają
dużą rolę w wypadkach dotyczących wózków
widłowych i często obniżają wydajność pracy.

Starannie rozmieszczone przewody
hydrauliczne i łańcuchy zapewniają
doskonałą widoczność do przodu
przez szeroki prześwit masztu.
Przewody pomocnicze do funkcji
dodatkowych, takich jak przesunięcie
poziome wideł są ułożone za łańcuchem
i cylindrami masztu, co wpływa
na doskonałą widoczność na wprost.

Nagrodzony przez Forklift Truck
Association tylny uchwyt z klaksonem
firmy Doosan sprawia, że manewr
cofania wykonuje się wygodnie
i bezpiecznie.

Precyzyjnie zaprojektowany profil klatki
bezpieczeństwa z kątowymi belkami
dachowymi zapewnia wyraźną widoczność
w górę i jest bardzo wytrzymały, co zapewnia
odpowiednią ochronę.

Lusterko wsteczne
lub panoramiczne jest
dodatkowym zabezpieczeniem
pozwalającym obniżyć liczbę
wypadków i zbędnych uszkodzeń
wózka, produktów czy regałów.

Elektryczne wózki widłowe Serii 7
Seria od 2.2 do 3.5 ton

NIESPOTYKANA
ERGONOMIA.
ERGONOMICZNE WNĘTRZE
Operatorzy wykonują swoją pracę najlepiej, gdy mają do tego
idealne warunki, a wózki Doosan Serii 7 zostały zaprojektowane
w taki sposób, aby to urzeczywistnić.

W szczególny sposób zaprojektowana
przestrzeń podręczna wykorzystuje połączenie
nowych i starych gadżetów, zapewniając dużą
wartość dodaną, jak na przykład uchwyt na
duży kubek, port USB, gniazdo zapalniczki 12V,
czy uchwyt na clipboard.
Obserwując panel z przyrządami, operatorzy
mogą kontrolować ustawienia wydajności
wózka podczas pracy.

Kolumna kierownicza i komfortowy fotel
z pełnym zawieszeniem, podłokietnik i
opcjonalny zagłówek są w pełni regulowane,
aby dostosować się do indywidualnych
preferencji operatorów.

Jest wiele różnych powodów, dla których operator musi wielokrotnie wsiadać
i wysiadać z wózka. Dlatego zastosowaliśmy szereg funkcji, aby stało się
to łatwiejsze i bardziej bezpieczne.
- Duży stopień ze wzorem antypoślizgowym
- Wygodny uchwyt
- Przestronna i przejrzysta płyta podłogowa
- Płyta podłogowa pod kątem i duże pedały

Sterowanie typu fingertip (opcjonalnie)
Optymalna ergonomia zapewnia
optymalną wydajność. Szybkie,
precyzyjne i bezstopniowe sterowanie
sprawia, że obsługa wózka staje się
łatwa i wydajna.

Dźwignie hydrauliczne
Przełącznik kierunku znajduje się na
dźwigni hydraulicznej, co pozwala na
szybką zmianę kierunku jazdy.

Elektryczne wózki widłowe Serii 7
Seria od 2.2 do 3.5 ton

STABILNOŚĆ.
MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO I STABILNOŚĆ
Elektryczne wózki widłowe Serii 7 zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przyczyniać się
do bezpieczeństwa i stabilności jazdy. System stabilizacji Guardian przez cały czas chroni operatora
i ładunek, zmniejszając ryzyko wypadków. Nie tylko spełnia on wszystkie obecne, ale także
pojawiające się nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i stabilności operatora w każdej sytuacji.

AUTOMATYCZNA KONTROLA
PRĘDKOŚCI
Czujnik kąta steruje prędkością jazdy
przy ostrym skręcie. Automatycznie
ustala optymalną prędkość jazdy
wymaganą w czasie pokonywania
zakrętów.

WSKAŹNIK ZAPIĘCIA PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA
Gdy operator uruchomi wózek i nie
zapnie pasów bezpieczeństwa, na
panelu sterowania zapali się lampka
ostrzegawcza. Jest to tylko ostrzeżenie
i nie uruchamia się żadna blokada
działania wózka.

NIEOGRANICZONY POSTÓJ NA RAMPIE
Elektromagnetyczny automatyczny
hamulec postojowy zabezpiecza wózek
przed stoczeniem się w czasie postoju na
pochyłości. Operator może opuścić wózek
bez uruchamiania jakiegokolwiek hamulca
`na pochyłości.

TRYB ŻÓŁWIA
Podczas pracy w magazynie, przycisk
powolnej jazdy pozwala zredukować
prędkość wózka do uprzednio zadanej
prędkości bez zmniejszenia prędkości
podnoszenia.

WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU
HAMULCOWEGO
Jeżeli poziom oleju hamulcowego
w zbiorniku spadnie poniżej minimum,
na panelu sterowania zapali się kontrolka
niskiego poziomu oleju.

ALARM NISKIEGO POZIOMU BATERII
Podnoszenie zostanie ograniczone,
gdy poziom naładowania akumulatora
spadnie poniżej 80%. Funkcja ta
zabezpiecza wózek przed nagłym
zatrzymaniem z powodu
rozładowania akumulatora.

BLOKADA OPUSZCZANIA MASZTU
W przypadku, gdy operator wyłączy wózek
lub opuści fotel po podniesieniu ładunku
lub pochyleniu masztu, hydrauliczny
układ blokady podnoszenia i pochyłu
zatrzyma funkcje wózka, takie jak
podnoszenie, opuszczanie, pochylanie, itd.

SYSTEM DETEKCJI OPERATORA
Za każdym razem, gdy operator
opuści fotel, wózek zatrzyma się
i podnoszenie masztu zostanie
przerwane.

BLOKADA POCHYLENIA MASZTU
Za każdym razem, gdy operator opuści
fotel, wózek zatrzyma się i podnoszenie
masztu zostanie przerwane.

DODATKOWE FUNKCJE
- Zmniejszenie prędkości jazdy aż do 50% w przypadku, gdy maszt zostanie uniesiony powyżej pierwszej sekcji
- Redukcja przechyłu do przodu o 2% w przypadku, gdy maszt zostanie uniesiony powyżej pierwszej sekcji
- Uruchomienie alarmu w przypadku podniesienia masztu powyżej pierwszej sekcji z przechyłem większym niż 2 stopnie
- Łatwe przywrócenie masztu do pozycji poziomej dzięki czujnikowi kąta przechyłu (Automatyczne wyrównanie poziomu)

Podmiot zależny – produkcja
Podmiot zależny – sprzedaż
Oddział
Główny przedstawiciel
Magazyn części zamiennych
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