Wózki widłowe z napędem Diesla
Seria o udźwigu 11000 – 16000 kg
D110 / 130 / 160S-5

WÓZKI PREMIUM

BEZ ZBĘDNYCH KOSZTÓW

SOLIDNY, WYDAJNY O CHARYZMATYCZNEJ STYLISTYCE!
Właśnie te cechy otrzymujesz wybierając nasz nowy model D110-D160 S-5
z rodziny najcięższych wózków widłowych z ogumieniem pneumatycznym.
Zespół konstruktorów DOOSAN zerwał ze wszystkimi konwencjami, aby
zaprezentować klientom najmocniejszą i niezawodną maszynę spośród
wszystkich dostępnych na rynku wózków widłowych.
Potężny napęd o zwiększonej mocy jest w stanie wykonać najcięższe zadania
w najbardziej wymagających warunkach – szybko, sprawnie i wyjątkowo
skutecznie.
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Mocny i wydajny silnik Diesla marki
DOOSAN
– DL06(5.9Litra), Euro Stage III
– DE08TS(8.1Litra), Euro Stage II
– 103 kW(138HP), dla modelu D110/130
– 118 kW(158HP) dla modelu D160
Pneumatyczny układ hamowania
– Hamulec główny
– Hamulec postojowy
Zintegrowany Panel Operatora
Ergonomiczny rozdzielacz hydrauliczny
Silnik o niskim poziomie emisji spalin
Opcjonalny przechylny przedział
operatora z kabiną lub bez
Elektronicznie sterowana, w pełni
automatyczna przekładnia
Mocny wał napędowy
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WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU
OPERATORA – WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRACY...
Przedział operatora został wyposażony we wszystkie
udogodnienia zapewniające najwyższy komfort pracy.
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Wózki widłowe DOOSAN PRO 5
zaprojektowane z myślą
o pracy operatora
Obszerny przedział operatora
Duża ilość miejsca na nogi operatora,
regulowana kolumna kierownicy, ergonomicznie
zlokalizowane pedały nożne, nisko ustawiona
maska przednia zapewniającą doskonały widok
na obszar roboczy.

Seria wózków widłowych DOOSAN
D110/130/160S-5 została zoptymalizowana
pod kątem wyjątkowo komfortowej pracy
operatora.
Obszerny przedział operatora z szerokim
wyborem opcji dodatkowego wyposażenia umożliwia zastosowanie wózków
widłowych przy operowaniu różnorodnymi ładunkami o znacznych
gabarytach i ciężarach.

Operator sprawnie manipuluje i monitoruje pracą wózka
widłowego z przedziału wyposażonego w fotel i pulpit sterowniczy
– opcjonalna kabina operatora Deluxe
Kabina operatora Deluxe jest nowoczesną konstrukcją zapewniającą
doskonałą widoczność wokół pojazdu, jak również zapewnia komfortowe
warunki pracy operatorowi.
Doskonała widoczność z przodu pojazdu, przeszklony sufit, boczne
okna oraz niezliczona ilość dostępnych opcji gwarantuje komfort pracy
niespotykany w pojazdach tego typu.

Amortyzowany fotel Deluxe
W pełni amortyzowany fotel Deluxe z możliwością regulacji w 6
kierunkach gwarantuje operatorowi wygodę, co przekłada się na
wysoką produktywność i niweluje zmęczenie.

Zintegrowany Panel Operatora
Scentralizowany i zintegrowany panel operatora z czytelnymi
wskaźnikami zwiększa sprawność pracy operatora. Wskaźnik
paliwa, licznik czasowy pracy silnika, manometr sprężonego
powietrza, wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego informują
operatora o warunkach pracy wszystkich układów wózka
widłowego.

Dźwignie i przełączniki sterujące rozdzielaczem i funkcjami
wózka
Ergonomiczne, umieszczone blisko fotela operatora dźwignie rozdzielacza
hydraulicznego pozwalają na łatwą i pewną obsługę podstawowych funkcji
wózka. Wygodny pojemnik na drobiazgi z otworem na kubek i miejscem na
dokumenty ułatwia operatorowi pracę.

Szerokie stopnie i poręcz
Duże otwarte stopnie pokryte warstwą antypoślizgową i odpowiednio
ustawiona poręcz umożliwiają wygodne wychodzenie i wychodzenie
z pojazdu.

Wbudowane w kabinę przewody klimatyzacyjne z deflektorami
wypływającego powietrza (przy opcjonalnej kabinie operatora)
Rozmieszczono je w odpowiednich miejscach zapewniając maksymalny
komfort pracy w każdych warunkach atmosferycznych.
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DOSKONALE WYKONANE PODZESPOŁY
WÓZKA WIDŁOWEGO GWARANTUJE WYSOKĄ
SKUTECZNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ PRACY
Połączyliśmy wysoką moc ze sprawnością, otrzymując
w ten sposób najbardziej wydajny pojazd tej klasy,
spośród wszystkich dostępnych na rynku wózków widłowych.

Przełącznik do przechylania kabiny
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ZMINIMALIZOWANIE PRAC KONSEWARCYJNYCH
I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI SERWISOWEJ
Wózki widłowe DOOSAN projektowane są z myślą o ich długotrwałym
i niezawodnym działaniu. Wszystkie części wchodzące w skład wózka widłowego
DOOSAN gwarantują trwałość i odporność na zużycie. Wybierając wózki widłowe
DOOSAN możesz skoncentrować się wyłącznie na aspektach biznesowych, nie
martwiąc się problemami związanymi z obsługą wózków lub ich konserwacją.
Most napędowy z przekładnią planetarną – układ napędowy niewrażliwy
na wstrząsy
Układ napędowy jest niewrażliwy na wstrząsy. Mocna obudowa w postaci
jednoelementowego odlewu oraz półosie ze stali stopowej o dużej wytrzymałości
na rozciąganie wydłużają żywotność podzespołu. Koło koronowe na wielowypuście
i zwolnice przenoszą duży moment obrotowy na koła napędzające.

Filtr wstępny i podwójny filtr powietrza
Wysoko wydajny układ filtracji powietrza wydłuża
żywotność silnika przez doprowadzenie do układu
kolektora ssącego silnika czystego i zimnego powietrza

Przechylny przedział (kabina) operatora (opcja)
Umożliwia łatwy i szybki dostęp do części
mechanicznych pojazdu.
Elektrycznie sterowany siłownik hydrauliczny
przechylający przedział operatora na lewą stronę
o 65 stopni, umożliwia szybki dostęp do części
mechanicznych wózka.

DRIVE DOOSAN !
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WYTRZYMAŁE, SPRAWDZONE I NIEZAWODNE
PODZESPOŁY WÓZKA WIDŁOWEGO GWARANTUJĄ
WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ PRACY
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Połączyliśmy wysoką moc ze sprawnością, otrzymując w ten
sposób najbardziej wydajny pojazd tej klasy z pośród wszystkich
dostępnych na rynku wózków widłowych.

Oszczędny nisko-emisyjny silnik
Diesla o wysokiej mocy i pojemności
5.9 litra

Silnik wysokoprężny
turbodoładowany DOOSAN DE08TS
o pojemności 8.1litra

Silnik Diesla DOOSAN DL06 wyposażony
w turbo-chłodnicę międzystopniową
(turbo-intercooler) spełnia normy EPA
Tier III i Euro Stage III odnośnie emisji
spalin. Elektronicznie kontrolowany układ
sterowania silnika zapewnia wysokie
osiągi i niskie zużycie paliwa. W silniku
zastosowano sześć cylindrów, nowoczesny
system wtrysku paliwa Common Rail,
elektryczne sterowany i bardzo wydajny filtr
paliwa. To wszystko gwarantuje wysoką moc
i skuteczność jednostki napędowej.

Silnik wysokoprężny DOOSAN DE08TS z turbo
doładowaniem jest nisko emisyjnym silnikiem
spełniającym normy Euro Stage II i EPA Tire.
Sześć cylindrów, bezpośredni wtrysk, montaż
pionowy, układ górnozaworowy sterowany
mechanicznie w całym zakresie, 24 V układ
elektryczny, wentylowany 61 amperowy
alternator, rozrusznik 6.0 kw, podwójny filtr
powietrza, filtr oleju z odkręcaną obudową,
wydajny filtr paliwa z osuszaczem –
zapewniają moc niezbędną do pracy przy
najbardziej wymagających zastosowaniach.

Elektronicznie sterowana, w pełni automatyczna
przekładnia
Umożliwia precyzyjne manewrowanie z dużym obciążeniem.
Ułatwia zmianę 3 biegów do przodu i 3 do tyłu.
Dzięki temu wymagania związane z jej konserwacją zostały
znacznie zredukowane.

Wentylator chłodzący napędzany przez silnik
hydrauliczny
Wentylator chłodzący o wysokiej skuteczności napędzany
przez silnik hydrauliczny skutecznie wpływa na temperaturę
operacyjną silnika, zarazem zwiększając jego wydajność.
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SPRAWDZONA JAKOŚĆ,
DOSTĘPNY SERWIS,
NIEZAWODNY PARTNER…
Celem DOOSAN jest sprawienie, aby operacje transportu bliskiego i przeładunku
towarów były na tyle skuteczne i niezawodne, na ile jest to możliwe.
Szeroka i dostępna oferta serwisowa jest gwarancją pewności inwestycji w wózki
widłowe i ich bezawaryjnej pracy w okresie eksploatacji. Obsługę gwarancyjną
i pogwarancyjną wózków widłowych DOOSAN zapewnia ogólnopolska sieć
serwisowa WANDALEX z 12 ośrodkami serwisowymi na terenie kraju.
W przypadku usterki i konieczności wymiany części, nasz zespół
wsparcia klienta przyjedzie do Ciebie i usunie wszystkie problemy.
Wysoce wykwalifikowany i doświadczony personel jest
przygotowany jest na każde Twoje wezwanie.
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■ Dostępność wyposażenia opcjonalnego
Options

● : Standard ❍ : Opcja
D160S-5
●

2 zawory sekcji (sterowane pilotem)

D110S-5
●

D130S-5
●

3 zawory sekcji (sterowane pilotem)

❍

❍

❍

4 zawory sekcji (sterowane pilotem)

❍

❍

❍

5 zaworów sekcji (sterowane pilotem)

❍

❍

❍

Amortyzowany fotel Deluxe – Winyl

●

●

●

Amortyzowany fotel Deluxe – tkanina *

❍

❍

❍

Przechylna kabina operatora

❍

❍

❍

Klimatyzacja / Ogrzewanie

❍

❍

❍

Zestaw tłumienia hałasu

❍

❍

❍

Czytnik CD i radio w kabinie

❍

❍

❍

2 tylne światła robocze

❍

❍

❍

4 światła robocze

❍

❍

❍

2 przednie światła na zderzaku

❍

❍

❍

Tylne światło ostrzegawcze

❍

❍

❍

Iskrochron

❍

❍

❍

Narzedzia

●

●

●

Opony pełne miękkie

❍

❍

❍

Opony bez nacięć

❍

❍

brak

Tłumik katalityczny

❍

❍

❍

Akumulator odizolowany przełącznikiem

❍

❍

❍

Wlew paliwa z blokadą

❍

❍

❍

Prędkościomierz

❍

❍

❍

Osłony boczne z blokadami **

❍

❍

brak

●

●

❍

brak

brak

❍

Automatyczne poziomowanie wideł
Potrójny maszt

* dostarczony jest amortyzowany fotel obity tkaniną tylko wraz z opcjonalną kabiną operatora.
** Blokowane osłony boczne dostępne są jedynie na rynku krajów EU

■ Główne dane techniczne
Modele
Udźwig nominalny

D110S-5

D130S-5

D160S-5

11,000

13,000

16,000

mm

600

600

600

kg

Środek ciężkości
Szerokość całkowita

W

mm

2350

2350

2490

Długość do czoła wideł

L

mm

4340

4340

4715

Wysokość daszka operatora

H

mm

2765

2765

2928

Zewnętrzny promień skrętu

R

mm

4040

4040

4400

mm

2850

2850

3150

km/godz.

33.0

33.0

29.0

mm/s

450

430

410

Doosan

Doosan

Doosan

Rozstaw osi
Prędkość jazdy z ładunkiem
Prędkość podnoszenia z ładunkiem
Producent silnika

DL06 DE08TS

Model silnika
Moc znamionowa silnika
Pojemność silnika
Ilość cylindrów
Ilość biegów (do przodu/do tyłu)

kW(HP)@obr./min
cc

DL06 DE08TS

DL06 DE08TS

103(138)@2100 103(138)@2200

103(138)@2100 103(138)@2200

118(158)@2100 118(158)@2200

5890 8071

5890 8071

5890 8071

6

6

6

3/3

3/3

3/3
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Wózki widłowe z napędem Diesla
o udźwigu
11000 kg, 13000 kg, 16000 kg
D110/130/160S-5

(Luty 2010)

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

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

ul. Garażowa 7
02-651 Warszawa
Infolinia: 0 801 332 206
E-mail: info@wandalex.pl

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

