TRANSPORT SERVIS – Jeník s.r.o.
M
MA
AN
NIIP
PU
UL
LA
AČ
ČN
NÍÍ T
TE
EC
CH
HN
NIIK
KA
A

P
Prrooddeejj,,vvýýkkuupp,,sseerrvviiss,,pprroonnáájjeem
m,,kkoom
mpplleettnníí

vvyybbaavveenníí sskkllaaddůů aa pprroovvoozzůů..

w
ww
ww
w..vvoozziikkyy--jjeenniikk..cczz

Speciální vozíky Acroba od 1,5t do 4,0t.
Acroba přináší revoluci v oboru vysokozdvižných vozíků. Acroba je jediný
čtyřcestný čelní vozík na světě..Spojuje schopnosti vynikajícího naftového nebo
elektrického čelního vozíku s protizávažím s možnostmi přepravy dlouhých
nákladů v příčném směru.
Speciální konstrukce nabízí dále podstatné výhody z hlediska bezpečnosti
provozu a nároku na prostor. Všechny vozíky Acroba jsou vybaveny sedačkou
otočnou o 45°, která umož ňuje podstatně lepší výhled při couvání a snižuje
únavu řidiče až o 60 %.
Enormní zvýšení bezpečnosti a zvýšení výkonu překládky jsou nespornými
výhodami Acroby. Konstrukční řada naftových vozíků je vybavena
hydrostatickým pohonem 2 x 2.. Tím se zvyšuje trakce, protože obě hnací kola
jsou poháněna nezávisle. Speciální konstrukce zadní nápravy umožňuje Acrobě
otáčení kolem středu přední osy obdobně jako u tříkolového elektrického vozíku.
Nezbytná pracovní šířka se tím snižuje o 11 %.
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Boční jízda
Mizí nevyužité prostory. Každý roh může být využit. Nejsou problémy s přepravou
dlouhých nákladů. Zvyšuje se kapacita skladu o 10 – 30 %.
Otáčení na místě
Je možné se otočit na místě Poloměr otáčení 0 m zamezuje výkyvům a nezvyšuje
zatížení podlahy. Ve srovnání s běžnými modely se zmenšuje poloměr otáčení o 11
%..
Otočná sedačka
Výbavení sedačkou otočnou o 45° umož ňuje komfortní výhled při zpětné jízdě. Druhý
pedál a opěrka ruky snižují podstatně únavu při častém couvání. .
Hydrostatický pohon HST 2 x 2
K zajištění boční jízdy a malého poloměru otáčení pracuje HST s duálními pumpami
a motory . Dochází k úspoře 80 % hnacích dílů. To snižuje náklady. Navíc dochází
k podstatnému snížení vibrací (1,5G - 0,5G) a hladiny hluku (85,5dB - 81dB).
Rovněž důležité je podstatné zlepšení trakce na kluzkém povrchu.
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