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Tam, gdzie obs∏ugiwany jest intensywny przep∏yw towarów lub wa˝nych cz´Êci, 

niezb´dny jest ∏atwy dost´p do nich. Cz´stym problemem w magazynach jest 

ograniczona iloÊç miejsca na najni˝szym poziomie sk∏adowania. Wózki z serii LP 3500 

stawiajà czo∏a temu wyzwaniu, umo˝liwiajàc efektywnà kompletacj´ zamówieƒ równie˝  

z drugiego i trzeciego poziomu rega∏ów. Dodatkowo mogà si´ one poszczyciç 

zintegrowanà obs∏ugà podnoszenia, jazdy i manewrowania, niezawodnoÊcià technicznà, 

trwa∏à konstrukcjà i rozwiàzaniami zwi´kszajàcymi wydajnoÊç. Wszystko to pozwala  

na ∏atwe pobieranie potrzebnych towarów.

¸atwy
dost´p.

Stanowisko operatora 
charakteryzuje si´ 
ergonomicznymi elementami 
sterujàcymi i wyÊwietlaczem, 
∏atwoÊcià wsiadania z obu stron, 
niskim stopniem oraz grubà, 
gumowà matà, zmniejszajà 
zm´czenie operatora. Ponadto, 
wózek mo˝na wyposa˝yç  
w opcjonalne akcesoria  
Work Assist™, zwi´kszajàce 
wygod´ i wydajnoÊç podczas 
wykonywania rozmaitych zadaƒ.

Wózki z serii LP 3500 zwi´kszajà 
wydajnoÊç kompletacji zamówieƒ 
dzi´ki funkcji ruchu jednoczesnego, 
zapewniajàcej swobod´ dzia∏aƒ  
i umo˝liwiajàcej operatorowi 
podnoszenie i obni˝anie podestu 
podczas wje˝d˝ania do korytarzy 
roboczych lub wyje˝d˝ania z nich. 
Pr´dkoÊç jest wówczas na bie˝àco 
dostosowywana proporcjonalnie  
do wysokoÊci podestu i kàta skr´tu.

Boczne bramki, wymagane  
na wysokoÊciach przekraczajàcych  
1,2 m, sà wyposa˝one w trzy 
poprzeczne relingi — ∏atwo 
podnoszone i delikatnie  
opadajàce dzi´ki wbudowanemu 
amortyzatorowi. Jazda  
i podnoszenie z otwartymi bramkami 
sà mo˝liwe do wysokoÊci 1,2 m.

W komorze akumulatora 
umieszczony jest akumulator  
o pojemnoÊci 450 Ah lub 625 Ah. 
Wymiany akumulatora przebiegajà 
p∏ynnie dzi´ki poziomym, nylonowym 
prowadnicom. W przypadku wi´kszej 
cz´stotliwoÊci wymian mo˝na równie˝ 
zastosowaç specjalne rolki.

Operatorzy docenià ergonomiczne, 
elektroniczne elementy sterujàce, 
obejmujàce obs∏ug´ dotykowà, elektroniczne 
sterowanie uk∏adem kierowniczym,  
trzy poziomy ustawieƒ osiàgów, uruchamianie 
przy u˝yciu kluczyka lub kodu PIN oraz 
zwi´z∏e komunikaty wyÊwietlane na czytelnym 
ekranie.

Uproszczone 
serwisowanie jest 
wynikiem zastosowania 
du˝ej pokrywy, 
zamontowanej  
na zawiasach, która u∏atwia 
dost´p do wewn´trznych 
podzespo∏ów.  

Elementy sterujàce po stronie wide∏, 
dost´pne jako opcja w modelach  
z podnoszonymi wid∏ami, poprawiajà 
widocznoÊç i wydajnoÊç pracy operatora 
podczas jazdy z wid∏ami skierowanymi  
do przodu i podczas pobierania towarów. 

Silnik jezdny na pràd zmienny  
i modu∏ sterujàcy dostarczajà 
niezawodnej mocy przy pr´dkoÊciach 
do 10,5 km/h, zapewniajàc 
jednoczeÊnie poczucie pewnoÊci dzi´ki 
automatycznej, stopniowej redukcji 
pr´dkoÊci w zale˝noÊci od kàta skr´tu  
i wysokoÊci podniesienia.

Uk∏ad kierowniczy  
ze sterowaniem 
elektronicznym  
na pràd zmienny pozwala  
na p∏ynne, bezwysi∏kowe 
kierowanie pojazdem, u∏atwiajàc 
manewrowanie i ogólnà obs∏ug´. 

Regeneratywne hamowanie 
silnikiem pozwala zapomnieç  
o pracach konserwacyjnych,  
niezb´dnych w przypadku hamulców 
mechanicznych, i zwi´ksza p∏ynnoÊç 
zatrzymywania si´ niezale˝nie  
od wysokoÊci podniesienia podestu.
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Przedstawiamy cztery sposoby na zaoszcz´dzenie 
miejsca, czasu i zasobów dzi´ki serii LP 3500. 
Ta rodzina wózków obejmuje dwa modele z nieruchomymi 
wid∏ami i dwa modele z podnoszonymi wid∏ami. Wszystkie 
one charakteryzujà si´ wytrzyma∏à konstrukcjà i 
niezawodnoÊcià obs∏ugi ∏adunków o masie do 1000 kg.

Ten wózek, przeznaczony  
do pobierania ma∏ych i cí ˝kich 
towarów z drugiego poziomu,  
jest wyposa˝ony w dodatkowe 
podnoszone wid∏y utrzymujàce 
∏adunek na optymalnej wysokoÊci, 
co pozwala ograniczyç koniecznoÊç 
schylania sí  i u∏atwia przenoszenie. 

Gdy wózek ten jest wyposa˝ony  
w opcjonalne elementy sterujàce 
umieszczone po stronie wide∏, idealnie 
sprawdza si´ jako uniwersalny pojazd, 
wykorzystywany w rozmaitych 
zastosowaniach.

Wid∏y nieruchome

Wid∏y podnoszone

Pierwszy krok  
do usprawnienia 
dost´pu do towarów.

Wózek do kompletacji zamówieƒ  
z drugiego poziomu, wyposa˝ony  
w nieruchome wid∏y, zapewnia szybki 
dost´p do du˝ych produktów i paczek. 

Wózek do kompletacji zamówieƒ z trzeciego 
poziomu, o konstrukcji u∏atwiajàcej 
przechodzenie, obejmuje górnà os∏on´ 
operatora, boczne bramki oraz klatk´ palet  
z czujnikiem, dajàcym pewnoÊç, ˝e paleta  
jest w∏aÊciwie umieszczona.

Drugi poziom sk∏adowania

Drugi poziom sk∏adowania

Trzeci poziom  
sk∏adowania

Trzeci poziom  
sk∏adowania


