
4 kołowe wózki widłowe
z napędem elektrycznym
Seria o udźwigu 4000 – 5000 kg

B40X / B45X / B50X-5
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B40X / 45X / 50X-5
 4 kołowy wózek widłowy 
z napędem elektrycznym

Wysoka wydajność, znakomita produktywność, 
oszczędność energii, wysoka ergonomia i prosta 
obsługa… to wszystko otrzymują Państwo razem 
z naszymi wózkami widłowymi DOOSAN nowej 
generacji z napędem elektrycznym 

Zoptymalizowany przedział operatora, który zapewnia wygodę 

podczas jazdy i obsługi.

A.C.T. (technologia aktywnej kontroli) monitoruje cały układ 

zasilany prądem zmiennym (zespół napędowy i hydrauliczny) 

oraz gwarantuje równomierne i doskonałe sterowanie.

Sprawdzone i trwałe podzespoły zapewniają wydłużenie 

przedziałów czasowych pomiędzy kolejnymi przeglądami oraz 

gwarantują większą niezawodność.

Rozwiązania przydatne operatorowi zapewniają mu poczucie 

pełnego komfortu.

Silniki prądu zmiennego i hamulce chłodzone olejem (OCDB) 

zapewniają niewiarygodną i znakomitą wydajność pracy.

Rozdzielacz spełniający wymagania normy ISO 3691 oraz 

O.S.S. (system wykrywania obecności operatora) zapewnia 

bezpieczeństwo pracy i bardzo wygodne prowadzenie wózka.

Pokrywa boczna demontowana bez potrzeby użycia narzędzi 

oraz szeroko otwierana pokrywa górna umożliwiają łatwy 

i szybki dostęp dla serwisu.
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Satysfakcja to standard!
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Dzięki prostym i łatwym, dostosowanym do indywidualnych 

potrzeb rozwiązaniom, przedział operatora gwarantuje 

najwyższy komfort. 

Amortyzowany fotel Deluxe (opcjonalny) 

z układem OSS 

Wygodny amortyzowany fotel Deluxe z układem OSS (system 

wykrywania obecności operatora), oraz pełną regulacją 

położenia siedziska i oparcia, co ułatwia uzyskanie pełnego 

komfortu.

Wygodny przybornik

Pozwala na przechowywanie napojów orzeźwiających, 

papieru biurowego, małych narzędzi itp., dzięki czemu 

operator może pracować wydajnie, mając wszystko  

w zasięgu ręki.

Obszerny przedział operatora

Obszerna przestrzeń na nogi, regulowana bezstopniowo 

kolumna kierownicy, ergonomicznie zlokalizowane pedały 

nożne oraz nisko umieszczony panel przedni, ułatwiają pracę 

operatora i zmniejszają jego wysyłek.

Ergonomiczny rozdzielacz hydrauliczny sterowany końcem palców

Pozwala na precyzyjne sterowanie przemieszczeniem ładunku jedynie za pomocą 

palców jednej ręki. Rozdzielacz jest sprzężony z blokadą podnoszenia i przechylenia 

w przypadku, gdy operator opuści fotel lub przekręci kluczyk do pozycji „OFF”.

Przód wózka i górna osłona  

zapewniające doskonałą widoczność

Szersze okno masztu, ukryte przewody 

hydrauliczne i górna osłona wykonana 

z płaskownika pozwalają uzyskać operatorowi 

maksymalną widoczność w kierunku 

do przodu, do góry i w kierunku ładunku.

Automatyczne pozycjonowanie 

przechyłu masztu (opcjonalne)

Pozwala w prosty sposób przywrócić 

maszt do pozycji pionowej przez  

naciśnięcie przycisku.
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Produktywność,
                 i oszczędność energii!
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Podstawowym kryterium oceny wózka podnośnikowego jest WYDAJNOŚĆ… 

a jest to obszar, w którym seria PRO 5 rzeczywiście się WYRÓŻNIA. Wydajność 

wózka widłowego to kombinacja takich cech, jak:  prędkość, sprawność 

systemów sterujących, oszczędność zużycia energii. Najwyższa wartość tych 

parametrów została osiągnięta dzięki zastosowaniu przez DOOSAN szeregu 

nowatorskich i opatentowanych rozwiązań.

Zastrzeżona technologia ACT firmy DOOSAN (system aktywnej kontroli)

Ten innowacyjny układ posiada kilka zalet związanych z produktywnością:

 •  Aktywna  kontrola wydajności: 

samoczynnie reguluje kryteria wydajnościowe 

w celu zmiany warunków pracy

 •  Aktywna  kontrola poboru energii: 

utrzymuje odpowiednią wydajność przez 80% 

okres żywotności baterii

 •  Aktywna  kontrola komfortu pracy: 

dostosowuje parametry ergonomiczne 

do  operatora, zwiększając komfort pracy 

i pewność sterowania

 •  Aktywna  kontrola temperatury: 

zapewnia samoczynną ochronę w przypadku 

wykrycia przegrzania w celu korekcji wahań 

temperatury

Dłuższy czas pracy przy zasilaniu z baterii

Programowalne funkcje robocze dostosowują wydajność wózka do poboru energii 

w celu uzyskania dłuższego czasu pracy przy zasilaniu z baterii trakcyjnej.

Wybór trybu pracy głównie przez operatora

Operator steruje wydajnością wózka i wskaźnikiem poboru energii z baterii.  Może 

je optymalizować w celu dostosowania do wymagań określonego zastosowania.

• Tryb H (Wysoka wydajność)

• Tryb S (Standardowa wydajność)

• Tryb E (Wydajność pod względem poboru energii)

•  Tryb redukcji prędkości jazdy 

(Ogranicza prędkość jazdy podczas utrzymywania prędkości 

podnoszenia)

ITC (inteligentna kontrola momentu obrotowego)

Układ sterowania ze sprzężeniem zwrotnym kontroluje 

obciążenia silników napędowych i silników hydraulicznych 

w celu zachowania odpowiedniej prędkości bez względu na 

to, czy wózek jest pusty, czy też obciążony. Układ ten wpływa 

również na:

• Łagodny wzrost prędkości

• Doskonałą zdolność pokonywania wzniesień

• Pełne zabezpieczenie na wypadek zwarcia / przerwania obwodów

•  Ciągłe monitorowanie temperatury pulpitu operatora i silników w celu 

zmaksymalizowania wydajności transportu bliskiego i przeładunku materiałów.
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Bezpieczeństwo
przede wszystkim!
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Celem DOOSAN jest sprawienie, aby jazda wózkiem 

była jak najbardziej bezpieczna i stabilna!

Układ OSS (układ wykrywania obecności operatora)

Gdy operator zejdzie z wózka bez zaciągnięcia hamulca postojowego, usłyszy 

głośny alarm.

Wózek nie pojedzie, bez względu na to, czy drążek kierunkowy ustawiony jest 

do przodu, czy do tyłu, jeśli operator zejdzie z wózka bez zaciągnięcia hamulca 

postojowego (automatyczny powrót do pozycji nawet neutralnej).

Hamulec postojowy z zatyczką

Zapobiega zwolnieniu hamulca postojowego 

w przypadku uderzenia z zewnątrz.

Funkcja blokady przechyłu i blokady podnoszenia masztu (ISO 3691)

Funkcje podnoszenia i przechyłu masztu są automatycznie blokowane, gdy operator 

zejdzie z wózka, lub kluczyk zostanie wyjęty, co minimalizuje wszelkie zagrożenia.

Układ Anti-Roll Back i Anti-Roll Down

Zatrzymuje wózek na zboczu. Układ Anti Roll Back 

& Down chroni wózek przed niekontrolowanym 

staczaniem.

Układ wykrywania kąta skrętu

Dane wykrytego kąta skrętu mają wpływ na 

prędkość jazdy wózka. System automatycznie 

zmniejsza prędkość do wartości optymalnej przy 

skręcaniu.

Inteligentny wyświetlacz i panele sterowania

Połączenie wyświetlaczy LED i 7-cyfrowego graficznego 

LCD, zapewnia inteligentny sposób pokazywania 

wszystkich wymaganych informacji szczegółowych, 

włączając w to dane dotyczące pracy, diagnostyki 

i ustawień programowalnych. 4-przyciskowy wyświetlacz 

oferuje możliwość wyboru czterech trybów zasilania: 

przy dużym obciążeniu, przy standardowym obciążeniu, 

przy ograniczonej wydajności oraz tryb niskiej prędkości 

jazdy. Wyświetlacz pokazuje standardowe symbole. 

Wskaźnik 

skrętu osi

Wskaźnik 

wymaganego 

przeglądu

Wskaźnik 

wyłącznika 

w siedzisku

Wskaźnik 

prędkości 

jazdy

Wskaźnik 

trybu pracy

Wskaźnik 

przegrzania

Wskaźnik 

jazdy 

pełzającej

Prędkościo-

mierz

Wskaźnik 

świateł
Wskaźnik 

rozładowania 

baterii

Licznik robo-

czogodzin

Wskaźnik 

hamulca 

postojowego

X
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Minimalny zakres obsługi oraz prostota serwisu 
są jednymi z z głównych priorytetów DOOSAN

Tarcze hamulcowe chłodzone 

olejem (ODB)

Niewymagające serwisu tarcze 

hamulcowe chłodzone olejem (ODB), 

są standardowym wyposażeniem 

wózka B45X-5 serii PRO5. Zamknięty 

układ hamulcowy znacząco eliminuje 

zanieczyszczenie zewnętrzne, 5-krotnie 

wydłużając żywotność w porównaniu 

do tradycyjnych klocków hamulcowych.

Bezobsługowe silniki elektryczne 

W naszej nowatorskiej technologii 

silników napędowych i hydraulicznych 

zasilanych prądem zmiennym 

wyeliminowano szczotki, komutatory 

i styczniki kierunkowe silnika, redukując 

liczbę czynności konserwacyjnych 

oraz zmniejszając całkowite koszty 

eksploatacji. Duży, 10 kW silnik 

napędowy dostarcza odpowiednią moc 

przez cały okres zmiany.

Podwójny most napędowy 

DOOSAN
Zaprojektowany w wyjątkowy sposób 

most jest montowany w wózku 

B45X-5 serii PRO5. Jest on sterowany 

przez wbudowany sterownik napędu. 

Podwójny most napędowy skutecznie 

przenosi moc i moment obrotowy silnika 

napędowego do napędu końcowego, 

zapewniając płynną i cichą pracę.

Diagnostyka przy uruchamianiu 

wózka i rozwiązywaniu problemów

Nasze wózki komunikują się 

z użytkownikiem!
Sterownik zapewnia zarówno diagnostykę 

w czasie uruchamiania wózka oraz przy 

rozwiązywaniu problemów, informując 

użytkownika o źródle problemu, dzięki 

czemu można usunąć usterkę szybko 

i bez problemów. Dodatkowo, wszystkie 

funkcje programowania sterownika 

można zabezpieczyć przed niepowołaną 

interwencją.

Sterownik prądu zmiennego monitorujący wszystkie systemy

Mózgiem wózków serii B45X PRO 5 jest nasz sterownik prądu zmiennego składający się z płyty 

głównej i niezależnych modułów zasilania połączonych bezpośrednio z silnikiem napędowym 

i silnikiem hydraulicznym. Sterownik zarządza, steruje i kontroluje każdy układ roboczy wózka. 

Reguluje i nadzoruje także następujące funkcje:

•  Układ Anti-Roll Back i Anti-Roll Down 

chroniący wózek przed niekontrolowanym 

staczaniem się z regulowanym czasem 

zatrzymania na pochyłościach

• Hamowanie z odzyskiem energii

• Hamowanie wspomagane elektrycznie

• Blokada staczania na pochyłości (SRO)

•  Kompensacja prędkości napędu 

(obciążonego/nieobciążonego)

•  Przyspieszenie/opóźnienie/redukcja 

prędkości napędu

•  Ciągła kontrola prędkości podnoszenia/

kompensacja prędkości silnika pompy

•  Wskaźnik rozładowania baterii 

o regulowanej nastawianej wartości

•  Zabezpieczenie modułów zasilania 

i silników przed przegrzaniem

•  Ograniczenie niskiego i wysokiego 

napięcia

• Diagnostyka i zapisywanie kodów błędów

•  Wykrywanie awarii linii zasilania 

(bezpiecznik/stycznik)

•  Ciągły pomiar temperatury (sterownik, 

silnik)

•  Pełne zabezpieczenie przed zwarciem 

i przerwaniem obwodów
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Inteligentna technologia zapewnia 
najlepszą manewrowość wózka!

■ Dostępność wyposażenia opcjonalnego ● : wyposażenie standardowe ❍ : wyposażenie opcjonalne

Opcje B40X / B45X / B50X-5

 Hydrauliczny zawór regulujący sprzężony z blokadą 

 podnoszenia i przechylania

Opony pełne miękkie

Opony bez nacięć

Całkowicie amortyzowany fotel Deluxe - Winyl

Całkowicie amortyzowany fotel Deluxe z podłokietnikiem

Kabiny operatora o konstrukcji modułowej

Kontrola przyspieszenia i kierunku jazdy 

przy pomocy pojedynczego pedału

Wyłącznik bezpieczeństwa

Konstrukcja przystosowana do pracy w mroźniach, 

odporna na działanie bardzo niskich temperatur

Wyłącznik zapłonu bez klucza

Pokrętło – kierownica

Dwa przednie i tylne światła podwójnego działania

Jeden tylny reflektor

Sygnał cofania

Tylne światło ostrzegawcze

Lusterko wsteczne

Automatyczne pionowanie masztu

Poczwórny maszt

Akumulator hydrauliczny

●

❍

●

❍

❍

❍

❍ 

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍
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R

4 kołowe wózki widłowe 

z napędem elektrycznym o udźwigu

4000 – 5000 kg

B40X / B45X / B50X-5

4000 kg / 4500 kg / 5000 kg

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i ulepszeń bez dodatkowych informacji. Podane osiągi wózków odpowiadają wartościom nominalnym dla typowych warunków pracy.

(Luty 2010)

Wyłącznym dystrybutorem firmy Doosan Infracore w POLSCE jest Wandalex S.A.

ul. Garażowa 7

02-651 Warszawa

Infolinia: 0 801 332 206

E-mail: info@wandalex.pl

Head Office: 7-11, Hwasu-Dong, Dong-Gu, Incheon, Korea.
Tel: 82-32-211-5011, fax: 82-32-211-5412
Seoul Office:  22nd floor, Doosan Tower Bldg, 

Euljiro 6-Ga Jung-Gu, Seoul, Korea.
Tel: 82-2-3398-8618 Fax : 82-2-3398-8619
Web site: http://iv.doosaninfracore.co.kr/eng
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