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Dízel és LPG targoncák
1.5-től 3.5 tonnáig

AX50
BX50

Üzemanyag

AX50
FG15HT-20

Névleges
teherbírás
kg @ 500 mm

M

1.500
LPG

K

FG18HT-20

1.750

FD15T-20

1.500
DIESEL

FD18T-20

4

1.750

Üzemanyag

BX50
Névleges
teherbírás
kg @ 500 mm

FG20HT-16R

2.000

FG25HT-16R

2.500
LPG

M

K

FG30T-16R

3.000

FG35AT-16R

3.500

FD20T-16R

2.000

FD25T-16R

2.500

4D

DIESEL

FD30T-16R

3.000

FD35AT-16R

3.500

4

Teljesítmény

Nyomaték

0

K 21

4 - 2.065 cc

35 kW

152 Nm

4D92E

4 - 2.659 cc

35 kW

142 Nm

Motor

Cilinderek száma,
űrtartalom

Legyen kétszeresen

ELÉGEDETT...
… válassza az
AX50 &

BX50
targoncákat

AX50

Motor

Cilinderek száma,
ű rtartalom

Teljesítmény

Nyomaték

0

K 25

4 - 2.488 cc

43 kW

186 Nm

D94LE

4 - 3.052 cc

46 kW

186 Nm

4 - 3.318 cc

53 kW

216 Nm

4D98E

1.5-TŐL 1.75

TONNÁIG

500 mm

AX50 és BX50 – targonca, amire büszkék vagyunk.
A Komatsu targoncagyár évekig tartó tesztelés és kutatás eredményeként csúcsminőségű
gépekkel jelentkezik a targoncapiacon. Ez a targonca az igazi megoldás a raktárban végzett
munka valós hatékonyságának növelésére, mivel nagy teljesítményre tervezték, utolérhetetlen a
nehéz teherrel való munkavégzésben; a targoncakezelő maximális kényelme érdekében vonzó és
modern a külső.
Kényelem, termelékenység, nagy teljesítmény, kevesebb karbantartás: ezek az AX50 és BX50
targoncacsalád sikerének alapelvei a hagyományos megbízhatóság mellett, amely mindig is
hozzátartozott a Komatsu márkanévhez.

BX50

BX50 - 35A
CX - 35Z

2.0-TÓL 3.5

TONNÁIG

500 mm
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AX50

&

BX50

1.5-től 3.5 tonnáig
Vezetőfülke, válaszd a neked valót
Merev vagy PVC ajtókkal, fűtéssel vagy anélkül, a
Komatsu a vezető fülkében széles, európai
színvonalú választékot kínál. A hátsó és az oldalsó
üveg két részre tagolódik, mindkettő
csúsztatható;
a merev ajtókat
és a tetőt maga
a targoncakezelő
szerelheti le,
ha magas a
hőmérséklet,
a karbantartás a
vezetőülés
eltávolítása nélkül
végezhető el.

a

KÉNYELEMÉRT...

Tökéletes dizájn
Az új Komatsu-dizájn tudományos
kutatás eredménye a targoncakezelők
és menedzserek nemzetközi hálózata
igényeinek kielégítésére.
Ma a Komatsu kimondottan az európai
felhasználók számára létrehozott

targoncát kínál a piacon,
amely páratlan a komfort,
a technológia, a részletek
iránti figyelem és az
anyagok minősége
tekintetében is.

Széles frontális kilátás
új integrált oldalmozgató
Az átalakított emelőoszlop, a módosított döntőhenger
elhelyezés, a szabademelés alacsonyabb munkahengerének
köszönhetően lényegesen nagyobb és szabadabb kilátást
biztosít a targoncavezetőnek mind a teherre, mind a
környezetre. A kiegészítő integrált oldalmozgató
alkalmazása a függesztett oldalmozgatóhoz képest növeli
a targonca maradványteherbírását és teljesítményét.

Maximális védelem és kilátás
A hátul zárt és elő l nyitott tető optimális kilátást és védelmet biztosít
a targoncakezelő számára. Figyelembe véve az európai kezelő k átlagos
testmagasságát, az üléstő l a tető ig számított távolságot 40 mm-rel
növeltük a korábbi szériához képest. A hegesztett tető ,
szabadon választható műanyag védő elemekkel, védelmet nyújt a kezelő
nek az eső ellen, miközben a “Butterfly Profile”-dizájn leheto˝ vé teszi
a vezető fülke gyors összeszerelését európai kiegészít ő kkel.

… AX50 & BX50

Komfort a vezetőfülkében

Mit érez a targoncakezelő egy AX50
vagy egy BX50 vezetése után?
A két kulcsszó kétségtelenül a komfort
és az elégedettség: a kormány és az
ülés közötti távolság 375 mm, a
kijelző könnyen olvasható és
használható, a megújított többfunkciós
hidraulika mükődtetőkarok
ergonomikusak, és a targonca egyetlen pedállal is irányítható a raktárban
való munkavégzéskor.

Ötletes ellensúly

Könnyű felszállás
és nagy hely a lábnak
A targoncára felvezető lépcső 135
mm-rel szélesebb, mint az elo˝zo˝
szériánál; a padlózat lapos és
nagyobb a tér a dönthőhenger
áthelyezésénenk köszönhetően:
mindez a targoncára való gyorsabb
és biztonságosabb felszállást
kínál a kezelő nek.

A hátramenet sohasem volt ennyire
kényelmes! Az ellensúly felső sarkának
megnövelt do˝ lésszöge kiváló kilátást
biztosít, és a kipufogó gázok
elvezetésének módja megakadályozza,
hogy a meleg levegó áramlása a
kezelő arcát érje.
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1.5-től 3.5 tonnáig

a TERMELÉKENYSÉGÉRT…
… AX50 & BX50

A

KOMFORT A

HATÉKONYSÁG
SZINONÍMÁJA
A

VEZETÉS ÉLVEZETE

A Komatsu mindig a legnagyobb figyelmet fordította a kezelő
kényelmére, amely lényegesen hozzájárul a raktár
termelékenységének növeléséhez; ezért vezette be a forradalmi
és egyedülálló “Dual floating rendszer”-t, a kényelmes,
rugózott ülést, és az új KAPS III beállítási rendszernek
köszönhet ő en a csökkentett átmérőjű kormányt.

Dual floating rendszer:
Unikum a piacon!
A targoncakezelő gerincét érő
rezgéseket, és kanyarban az ingás
érzését drasztikusan csökkentik a
motor/hajtómű együttes új
felfüggesztése, illetve
a vezetőfülke és az
alváz között elhelyezett
rugalmas gumibakok.

A rugalmas gumibakokon
felfüggesztett vezetőfülke a
targoncák korábbi generációihoz
képest 30 %-kal csökkenti
a vezetőre ható rezgéseket

A hajtómű három ponton
történő felfüggesztése,
csökkenti a fáradtságérzést, és
összességében növeli a
targonca megbízhatóságát.

Az új ülés szerves része a
rendszernek: nagyobb,
rugózott, a kezelő igényei
szerint dönthető, és a
motorház az LPG -palack
elmozdítása nélkül is kinyitható.

KAPS III
A KAPS III rendszer azt jelenti, hogy az
orbitrolos kormánymű egyenetlen utakon is a
megadott irányban tartja a targoncát, amely
lehetővé teszi a kormány átmérő jének 300mmre való csökkentését, maximális mozgékonyságot
biztosítva a targonca számára minden körülmény
között.

AX50/B
X50 300

mm

m
60 m
3
0
2
/BX
AX20

WWW.KOMATSUFORKLIFT.NET

AX50

&

BX50

1.5-től 3.5 tonnáig

a TELJESÍTMÉNYÉRT…
… AX50 & BX50

Rendkívüli hűtés
A nyomatékváltó hűtőképessége hétszer
nagyobb a korábbi modellhez képest, a hajtómű
háza alumínium ötvözetből készült a
hőelvezetés elősegítésére, és a
radiátorrács is úgy lett kialakítva, hogy
elkerülje a motortér túlmelegedését a
kívülre vezetett levegő által.

NAGY

TELJESÍTMÉNY

CSÚCSMINŐSÉGŰ
TARGONCÁVAL!
INTENZÍV

MUNKAVÉGZÉS:

NÁLUNK EZ AZ ALAP!
Az új hűtési rendszer által lehetséges az intenzív munkavégzés akár
zárt térben is, ahol a mozgékonyságot és a fürgeséget a KAPS III
rendszer biztosítja, intenzív munkaciklus, ahol nagy teljesítmény és
gyors emelési sebesség szükséges… minden esetben és
körülmény között nagy teljesítmény!

Megújított hajtómű és
erős és tiszta motor
Az új dízel vagy gázos motor egy egységet
képez az újonnan tervezett
nyomatékváltóval , amely az első
tengelynek rugalmas kardánkapcsolaton
keresztül adja át a
nyomatékot.
Az LPG modellekben új
K21 (AX50) és K25
(BX50) motor van,
melynek alacsony a
fogyasztása és nagy
teljesítményű
nyomatékváltóval alacsony
fordulatszámon működik, így
könnyű és csendes a vezetés.
A megújított dízel motorok, 4D92E
(AX50), 4D94LE(BX50 2.0/3.0) és
Comparision of white
4D98E (FD35AT), megfelelnek az európai
smoke emission*1
környezetvédelmi előírásoknak, csökkentik a munkavégzés közben
a kibocsátott káros anyagokat.

*1

Start idling in winter morning

Comparision of white
smoke emission*2

*2

After idling

Könnyű vezetés és SLHS
A raktározás egyszerűvé és pontossá vált. A
hajtómű új vezérlési rendszere, vagyis az, hogy a
kuplung-pedált felengedve a targonca rendkívül
finoman mozog, és az, hogy a “Super Lift
Hydraulic System” hidraulikus rendszer (csak a BX50
-nél), amely egy tandem-szivattyúval elkülönítve
mozgatja az emelési és a KAPSIII rendszert,
lehetővé teszi, hogy a targoncakezelő a gázpedál
érintése nélkül végezze az anyagmozgatást
csökkentve a fogyasztást
és a zajt.
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a BIZTONSÁGÉRT…
… AX50 & BX50

BIZTONSÁGOS
MUNKAVÈGZÈS
AKTÍV

ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG
MINDEN HELYZETBEN

A Komatsu, Európa egyik vezető targoncagyártója,
mely az ISO3691 szabvány passzív biztonsági
előírásait alkalmazza egy olyan fedélzeti szenzorral,
amely a targoncakezelő ülésének szélén elhelyezve
érzékeli a kezelő jelenlétét, és távollétében leállítja az
emelő mű összes mozgását és kikapcsolja a hajtómű
vet (lásd a baloldali fényképet).
A Komatsu úgy véli, hogy a biztonság elsősorban
a kezelőtől és a targonca használatától függ;
a targoncakezelőt ugyanis ki kell oktatni arról, hogyan
emelheti maximumra a termelékenységet a biztonsági
előírások és a környezetvédelem tiszteletben tartásával. Ezt az elvet tartva szem előtt a Komatsu a
környező tér maximális láthatóságára összpontosított,
a kijelzők könnyen olvashatók és a verérlő karok
könnyen mozgathatók így csökkentve a tévedések
lehetőségét.

Kiváló kilátás
A középen elhelyezett visszapillantó tükör az
alapfelszereltség része ebben a
targoncacsaládban, domború alakjának köszönhető
en kiváló kilátást biztosít a széleken is. Az oszlop
kialakítása maximális kilátást nyújt előre, az
ellensúly kialakítása pedig az akadályok
felismerésében segít hátramenet közben.

Kézifék
Hangjelzés figyelmezteti a
kezelőt, ha a targoncáról
a kézifék behúzása nélkül
száll le, így elkerülhető a
targonca
véletlenszerű
mozgása.

ISO:3691
Sárga fényjelzés, ha a
kezelő nincs a vezetőfülkében
Az ülésre szerelt szenzor, ha 3 másodpercnél
hosszabb ideig nem érzékeli a kezelő jelenlétét,
leállítja az összes hidraulikus funkciót és a
sebességváltó működését; a kijelzőn villogó
sárga fényjelzés figyelmeztet.
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a PRAKTIKUSSÁGÉRT…
… AX50 & BX50
Könnyebb hozzáférheto˝ség,
könnyebb karbantartás
A szerelők és a targonca használói nagyon
könnyen hozzáférnek a szintjelző khöz és
a cserélendő alkatrészekhez: például az
olajszint ellenőrzéséhez elég felemelni a
kormány bal oldalán levő fedelet. Néhány
másodperc alatt a motorház kinyitásával
és a padló eltávolításával hozzáférünk a
hajtóműhöz és a hidraulikus szelepekhez.

A különbség a részletekben rejlik
A karosszéria alsó része két jól tömített acéllemezzel lezárt, ezzel
csökkentve a por és az útról felvert apró részecskék motortérbe
kerülését, amelyek a hűtő eltömődését okozhatják.

Kardáncsukló
A kardáncsukló használatával nemcsak a rezgéseket sikerült
csökkenteni, hanem a karbantartás is könnyebbé vált, így könnyen
eltávolítható a nyomatékváltó az első tengely szétszerelése nélkül.

Új motorház
A targonca tervezésekor a karbantartás megkönnyítésére
kerestünk megoldásokat : kezdve a motorház egyszerű
felnyitásától, amely így már nem ütközik a kormánnyal, egészen a
felnyitást könnyítő gázrugókig. A motorház ezen kívül megújított
és időjárásálló tömítést kapott.

Új elektromos rendszer
Az új elektromos rendszert utolsó generációs, vízhatlan
csatlakozók alkotják, és csak egyetlen elektromos vezetékköteg,
indul az akkumulátor melletti biztosíték dobozától megkönnyítve
az összes ellenőrzési és karbantartási munkát.
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ALKALMAZÁS

KOMATSU
MEGOLDÁS
minden igény kielégítésére
Az AX50 és BX50 targoncák könnyen
alkalmazkodnak az összes munkakörnyezethez.
A raktárakhoz, ahol nagy teljesítményre,
komfortra és kompaktságra van szükség,
és a raktáron kívüli intenzív munkavégzéshez is,
ahol maximális rugalmasság és erő szükséges.

Ezek a targoncák akármilyen környezetben képesek a
munkavégzésre az alváz alatt elhelyezett védőelemeknek
köszönhetően, melyek csökkentik a problémát okozó anyagok
beszívásának lehetőségét

Maximális kilátás bármilyen helyzetben és
bármilyen teherrel az oszlop kialakításának
és az integrált oldalmozgatónak
köszönhetően.

Kiváló kilátás hátramenetben az ellensúly
lekerekített alakjának köszönhetően.

AX50 és BX50:
Megbízható társ minden munkához.

Tökéletes targonca intenzív munkavégzésre
a nagy teljesítményű
hűtőrendszernek köszönhetően

Szű k térben is mozgékony
a csökkentett átméro˝jű
kormánynak és a KAPSIII
rendszernek köszönheto˝en.

Ikerkerékkel
kiemelkedő stabilitás
magasemelésnél is.

Vízmentes kivitel: a műanyag
bevonatnak köszönhetően
az elektromos csatlakozások
vízhatlanok.
A hidraulika működtetőkarokat
különleges tömítés védi.

Az intergrált oldalmozgató maximálissá teszi
a termelékenységét, egyszerüsíti a kezelő
munkáját.

Az optimális súlyelosztás lehetővé teszi a laza
talajon való munkavégzést is.

A különleges formájú és veszélyes áru
mozgatása nem probléma a targonca
könnyedségének és egyszeru˝ kezelésének
köszönhetően.
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