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30.000 produktów Combilift w 75 krajach od roku 1998
Szeroko
sięgająca
i
zróżnicowana
gama
produktów
Combilift pomaga firmom na całym świecie na opracowanie
bezpieczniejszych, oszczędzających przestrzeń i bardziej
produktywnych rozwiązań magazynowych. W Combilift wierzymy w
dostarczenie najlepszych dostępnych rozwiązań magazynowych,
dostępnych dzięki naszej pełnej pasji i innowacyjnej ekipie,
która ściśle współpracuje z klientami, by sprostać ich wymogom
magazynowym.
Niezależnie od tego, czy chodzi o przemieszczanie
ładunków długich lub nietypowych, palet, kontenerów, produktów

bardzo dużych, czy też takich, które łączą wszystkie te cechy,
zawsze znajdzie się odpowiedni dla nich Combilift.
Spółka utworzona w 1998 roku przez połączenie
zgromadzonej wiedzy inżynieryjnej wielu doświadczeń Roberta
Moffetta i Martina McVicara, zaprojektowała pierwszy na świecie
zasilany silnikiem spalinowym, napędzającym wszystkie koła,
wielokierunkowy wózek widłowy: Combilift.
Od tamtej pory obaj stoją u steru firmy, która cieszy się
nieporównywalnym z niczym wzrostem i oferuje najszerszą,
spośród wszystkich producentów, paletę specjalistycznych,

Budujemy w oparciu o naszą wiedzę

Combilift Clontibret

wielokierunkowych rozwiązań dźwigowych, dopasowanych
do potrzeb klientów. Polityka inwestowania 7% przychodów w
prace badawczo rozwojowe utrzymuje firmę w awangardzie
innowacyjnych rozwiązań produktowych i umacnia rynkową
pozycję światowego lidera.
Po wyprodukowaniu ponad 30.000 wózków, nadal
wyznaczamy branżowe standardy jakości i innowacyjności, do
których aspirują pozostali gracze na rynku.

Główna siedziba Combilift

„By nadążyć za globalnym popytem na szeroki wachlarz naszych produktów
rozpoczęliśmy budowę wartej 40 milionów Euro fabryki o powierzchni
46.000m² i naszej globalnej centrali, a nowopowstająca fabryka znajduje
się nieopodal naszych dwu istniejących fabryk w Monaghan. Pozwoli nam
to na osiągnięcie celu w postaci znacznego zwiększenia rocznej produkcji
i podwojenie obecnego obrotu w ciągu następnych 5 lat”.
Martin McVicar Dyrektor/ Prezes
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Produkowane w Irlandii, pracujące na całym świecie

e
”

Niezawodne, solidne, proste
Światowa centrala, zakład produkcyjny i badawczy Combilift
zlokalizowane są w Hrabstwie Monaghan w Irlandii, gdzie 450
pracowników zajmuje się projektowaniem, rozwojem, produkcją,
montażem i wysyłką maszyn do miejsc tak odległych jak Krąg
Polarny, Tasmania i Argentyna.
Produkujemy solidnie zaprojektowane rozwiązania do
przenoszenia towarów, które charakteryzują jakość, technologię i
projekt, co do których możecie mieć Państwo pewność, że stanowi
najlepszy produkt dla Waszych wymagań. Co więcej, używamy
standardowych i powszechnie dostępnych elementów, by ułatwić

Państwu konserwację i naprawy naszych produktów, niezależnie
od tego, gdzie na świecie będą one używane.
Wyraźny doroczny wzrost oraz ciągłe inwestycje w badania
i rozwój pozwoliły Combilift na rozwinięcie swego szerokiego
portfela produktów, zaprojektowanych do bezpiecznego,
oszczędzającego miejsca i produktywnego przenoszenia i
magazynowania i zostanie uznanym za wiodącego producenta i
globalnego innowatora w swojej branży.

Zgodny ze standardami ANSI / ASME B56.1,CE Dyrektywy

„Dostrzegamy, że nasz sukces w dużej mierze zawdzięczamy
wsparciu naszej szerokiej i ciągle rosnącej sieci partnerów i
sprzedawców na całym świecie.

Są to eksperci branży, wybrani dlatego, że podzielają
naszą pasję i entuzjazm dla obsługi klienta – od
identyfikacji odpowiedniego produktu dla czekającego
go zadania, do najwyższych poziomów serwisu
posprzedażowego i obsługi”
Robert Moffett Dyrektor ds. Technicznych
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Optymalizuj swoją przestrzeń
Combilift nie tylko projektuje, buduje i sprzedaje podnośniki
widłowe; dostarczamy także kompletnych rozwiązań logistycznych
i magazynowych i darmowego, niezobowiązującego audytu
projektów przestrzeni magazynowych i logistyki, jako integralnych
elementów oferowanej przez nas usługi.
Nasz wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół
inżynierów projektowych współpracuje z klientami w celu
zaprojektowania magazynów, które będą dostosowane do
unikalnych korzyści płynących z zastosowania produktów
Combilift. W oparciu o dostarczone przez Państwa plany przestrzeni

magazynowej, z użyciem najnowocześniejszej technologii
projektowania CAD 3-D wizualizujemy potencjał magazynowy, a
także optymalne przepływy towarów w Państwa placówce.
W oparciu o te informacje mają państwo doskonałą
sposobność do rekonfiguracji istniejących placówek lub
też zaprojektowania najlepszego układu nowobudowanych
magazynów, z wykorzystaniem pełni potencjału dostępnej
przestrzeni i maksymalizując zagęszczenie magazynowania.
Może to pozwolić na uniknięcie kosztownych i zaburzających
pracę przeprowadzek, gdy okaże się, że ilość towarów wzrośnie,

Swobodne projektowanie magazynów

obniżając prawdopodobieństwo potrzeby zakupu lub wynajęcia
dodatkowych przestrzeni.
Dlaczego więc nie pozostawicie państwo tego ekspertom,
upewniając się, że Państwa przestrzeń pracuje tak ciężko, jak nasi
inżynierowie i nie skontaktują się państwo z nami, by uzyskać
więcej informacji na ten temat?

„Jakkolwiek dysponujemy relatywnie dużym magazynem, to obsługiwany
przez nas przepływ towarów oznacza wykorzystanie każdego
cala przestrzeni. Usługi doradztwa i rozkładu dostarczone przez
inżynierów projektowych Combilift pozwoliły nam na upewnienie się, że
magazynujemy maksimum towarów i zagwarantowały naszym klientom
szybkość obsługi”.
Tomasz Groszyk, Dyrektor, ThyssenKrupp Poland
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Seria Combi C

Oszczędność przestrzeni
Od najmniejszego, 2,5-tonowego C2500 po gigantyczny C25000
(25t) z szeregiem modeli i udźwigów pomiędzy, seria C Combi
oferuje wielopłaszczyznowe przemieszczanie, pozwalając na
poruszanie się w bok z długimi ładunkami. Seria C Combi z łatwością
pokonuje ciasne zakręty, przejeżdża przez bramy i bezpiecznie
omija przeszkody. Wózki pracują w dużo ciaśniejszych alejkach
niż te wymagane przez wózki z wysięgnikiem lub przeciwwagą.

Modele Combi-C gwarantują także komfort operatorom. Doskonała
ergonomia i widoczność z kabiny, siedzenie z zawieszeniem o
dużym skoku, opcjonalne ogrzewanie i klimatyzacja, kontrolowane
z kabiny hydrauliczne pozycjonowanie podnośnika i inne cechy
ograniczają wysiłek fizyczny do minimum. Rzecz jasna wysoki
poziom opcji dostosowywania do potrzeb sprawia, że każdy model
Combi-C budowany jest dla indywidualnych potrzeb klienta.

„Nasze modele Combi-C4000 pozwoliły na osiągnięcie doskonałej
gęstości magazynowania, udało nam się podwoić, a w niektórych
przypadkach potroić wydajność i wyeliminować konieczność obsługi
dwoma maszynami”.
Andrew Wright, Dyrektor Magazynu w Leeds, James Latham

Bez Combilift

Z Combilift
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Seria Combi C

Bezpieczne, wielokierunkowe manewrowanie długimi
ładunkami
U źródeł serii Combi C jest pierwotny Combilift C4000 – pierwszy
na świecie napędzany na wszystkie koła silnikiem spalinowym,
wielokierunkowy wózek widłowy. Seria C, która premierę
miała w roku 1998, pozwala na zmianę kierunku kół tak, by
przemieszczać się do przodu, w tył i na boki, a także zmieniać
stronę, po której unoszony jest ładunek w tempie, które nie ma
swego odpowiednika w całej branży. Dodatkowe korzyści takie,
jak optymalizacja przestrzeni i zwiększona wydajność czynią z
serii Combi C bestseller na całym świecie.
Najważniejsze jest bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy

w magazynie, na placu, czy w zakładzie produkcyjnym
transportowane są długie, ciężkie i potencjalnie niebezpieczne
ładunki, takie jak np. belki stalowe.
Combilift znacząco wpłynął na poprawę bezpieczeństwa
przenoszenia: modele serii Combi C mają zintegrowane
platformy z niskim środkiem ciężkości, co czyni z nich bardzo
stabilne podstawy. Długie ładunki można oprzeć na platformie,
eliminując potrzebę ryzykownych przejazdów z uniesionym
ładunkiem. Maszyny Combilift Serii C zaprojektowano tak, by były
przejezdnym systemem masztowym, rozkładanym do poniesienia

ładunku i ponownie składanym, by produkt ułożyć na platformie.
Pracując w charakterze „trzech maszyn w jednej” –
wózka z przeciwwagą, ładowanego z boku oraz do pracy w
wąskich alejkach modele serii Combi C cenione są za ich solidne
wykonanie oraz za zdolność pracy w napiętych warunkach,
zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, w każdych
warunkach pogodowych. Połączenie komponentów najwyższej
dostępnej na rynku jakości z minimalną ilością wrażliwych
elementów elektronicznych sprawia, że są łatwe w utrzymaniu,
trwałe i szybko się zwracają.

„Wózki Combilift zapewniają bezpieczne przewożenie bardzo długich
i ciężkich belek stalowych i okazały się cenne z punktu widzenia
ustanowienia i utrzymania najwyższych standardów BHP w naszej branży”
Alan Boyden, Wicedyrektor, AJN Steelstock

13

Kompaktowy, wielokierunkowy wózek widłowy
Jest mały, ale bardzo silny – Combi-CB zaprojektowano jako
przełomowe rozwiązanie w branży magazynowej, jako że był to
pierwszy wózek widłowy łączący zalety wózka wielokierunkowego
z zastosowaniem przeciwwagi. Mniejszy niż tradycyjny wózek z
przeciwwagą Combi-CB radzi sobie tak z ładunkami na paletach,
jak i długimi przedmiotami, tym samym nadając się do zastosowań,
w których jest potrzeba przemieszczania i magazynowania
produktów o różnych wymiarach i jednoczesnego umożliwienia
optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej.

Zaopatrzony w rozwiązania z innych produktów Combilift,
napędzany na wszystkie koła Combi-CB nadaje się bezproblemowo
do pracy pod dachem, jak i na zewnątrz, radząc sobie z dalekimi
od ideału podłożami. Jego wszechstronność pozwala mu na
rozładunek ciężarówek i przewiezienie produktów bezpośrednio
na półki, do przestrzeni wolnego składowania lub bezpośrednio
na linie produkcyjne. Jego kompaktowe rozmiary to kolejna zaleta:
niska sylwetka pozwala na wjazd bezpośrednio do kontenerów,
w celu ich załadunku i rozładunku, znacznie przyśpieszając te
procesy.

Combi-Cb

Seria wszechstronnych i zwrotnych modeli urosła znacząco od
czasów pojawienia się pierwszego Combi-CB: na chwilę obecną
dostępne są modele o ładowności od 2,5 do 4t, napędzane
silnikami wysokoprężnymi, na propan-butan (LPG) oraz
elektryczne. Fabrycznie instalowana możliwość zmiany stron i
opcjonalne hydrauliczne pozycjonowanie belek wideł pozwalają
na przemieszczanie ładunków o różnych rozmiarach, bez potrzeby
opuszczania kabiny przez operatora (celem ręcznego ustawienia
wideł). Inne opcje to całkowicie zabudowana kabina, ogrzewanie
kabiny oraz odłączana belka do przyłączenia poczwórnych wideł.

„Gdyby nie Combi-CB musielibyśmy większą przestrzeń poświęcić
wyłącznie na manewrowanie, a różny rozmiar produktów, z którymi mamy
do czynienia sprawiłby, że ich obsługa mniej wszechstronnym wózkiem,
byłaby koszmarem”.
Jim Barras, Kierownik ds. Logistyki, Home Decor GB Ltd
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Seria Combi-SL

Skraca pracę z długimi ładunkami
Klienci prosili nas o uzupełnienie naszej Serii Combi-C przez
dodanie do oferty bardziej zwrotnych i wszechstronnych wózków
bocznego ładowania, w celu zapełnienia luki rynkowej – w
odpowiedzi na te pytania opracowaliśmy serię Combi-SL. Składają
się na nią wielokierunkowe trzykołowe wózki bocznego ładowania
i dwukierunkowe modele czterokołowe. Wszystkie są zbudowane
z najwyższej jakości podzespołów a innowacyjna technologia
zapewnia połączenie doskonałych osiągów i niezawodności
nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Wielokierunkowość trójkołowych modeli o ładowności 4,5 lub 6
ton oferuje szereg korzyści typowych dla tradycyjnych wózków
bocznych, ale fakt że są bardzo zwrotne sprawia, że mogą pracować
w ciasnych alejkach i zablokowywać lub ustawiać warstwami
towar, w celu lepszego wykorzystania przestrzeni. Cechy takie,
jak zainstalowana na podkładkach z gumy kabina, hydrostatyczny
napęd na wszystkie koła, wykrywający obciążenie układ sterujący
plus szereg opcji dostosowujących, takich jak odwrócona pozycja
kabiny lub kabina z wejściem od frontu pozwalają na dopasowanie
Combi-SL do indywidualnych potrzeb.

Do prac wymagających niezawodności i prędkości w
przemieszaniu produktów na rozległych obszarach lepiej nadają
się dwukierunkowe modele czterokołowe. Przegrzewanie się
w trakcie długotrwałej pracy to częsty problem spotykany w
wózkach bocznych, ale technologia mechanizmów różnicowych
JCB, którą zastosowano w tych modelach, zapobiega temu
ryzyku. Co więcej, bardzo czysty silnik Deutz, niewyposażony
w filtr DPF, obniża koszty obsługi, zmniejsza zużycie paliwa i
zapewnia czystość spalin. Kierowcy mogą mieć pewność komfortu
jazdy, dzięki przestronnej kabinie z siedziskiem na zawieszeniu o

wysokim skoku i regulowanej wysokości kolumny kierowniczej.
„Byłem pod wrażeniem jakości projektu i wykonania naszych wózków
bocznych, a nasi kierowcy pod wrażeniem komfortu i ergonomii kabiny
tych niezawodnych koni roboczych”.
Colin Morrison, Kierownik ds. Transportu, Haldane Fisher
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Do wąskich alejek i zastosowań zarówno wewnątrz
budynków jak i na zewnątrz
Gdy przestrzeń jest najważniejsza, jak ma to miejsce w magazynach
stali, metali, rur, wyprasek uPVC itd. smukłe maszyny Combi-ST/
GT stają w szeregi, będąc popularnym wyborem, jako że wąska
kabina pozwala na pracę w ekstremalnie wąskich alejkach, co
więcej, długość platformy może zostać dostosowana tak, by
pasowała do istniejących już wąskich alejek.
Redukcja kosztów magazynowania połączona z
możliwością adaptacji zagęszczenia składowania do rosnących
wymagań to tylko niektóre spośród zalet modeli Combi-ST/
GT, które opracowaliśmy w odpowiedzi na popyt na solidne i

niezawodne wózki boczne kierowane z pozycji stojącej, które mogą
manewrować z długimi ładunkami zarówno w pomieszczeniach
jak i na zewnątrz. Opcja wspomagania poruszania się po
alejkach wybierana jest przez wielu klientów, jako że pozawala
na bardzo szybki wjazd w alejki i proste przemieszczanie się
nimi, jednocześnie znacznie ograniczając niebezpieczeństwo
uszkodzenia produktu i regałów.
Gdy od operatorów wymaga się wielu operacji ręcznego
wyboru, opcjonalnie wyposażona w składane siedzisko kabina,
która pozwala na szybkie wejście i wyjście, w porównaniu z wózkami

Combi-ST/GT

jezdnymi ze stanowiskiem operatora oferuje niespotykany poziom
komfortu.
Obydwa modele są dostępne w szeregu wysokości
podnoszenia, ładowności i z opcjonalnymi dodatkami, do wyboru
z napędem silnikiem na LPG, wysokoprężnym lub elektrycznym.
Combi-GT to dwustronny wózek boczny, który może pracować w
alejkach o szerokości zaledwie 1,27m a modele Combi-ST oferują
wielokierunkową pracę. Kolejną często wybieraną opcją CombiST jest kabina z poprzecznym siedziskiem, oferująca doskonały
komfort operatora, bez poświęcania zdolności pracy w wąskich

alejkach.
„Nie chciałbym już pracować na żadnym innym wózku – widoczność w
ST jest doskonała, prowadzenie jest proste i wygodne przez całą zmianę
a wózek jest bardzo stabilny nawet, gdy ustawia 1,5-tonowe paczki na
szczycie regału o wysokości 6,8m”.
David Lowndes, Kierowca, Cheshire Mouldings
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Combi-AM

Oszczędzaj miejsce i zwiększ wydajność
50% dodatkowej przestrzeni magazynowej i redukcja kosztów –
wszechstronny wózek VNA (do bardzo wąskich alejek – przyp.
tłum.) Combi-AM pozwoli na usprawnienie państwa działalności.
Zastępuje wysięgnik i wózek z przeciwwagą, pracując w alejkach
o szerokości zaledwie 1,6 m i unosząc na wysokość do 15 m,
optymalizując każdy cal przestrzeni magazynowej.
Combi-AM czyni łatwym załadunek i rozładunek na
nieprzygotowanym terenie, wprost z przyczepy na regał,
zwiększając wydajność poprzez redukcję czasochłonnego
procesu obsługi dwoma rodzajami wózków. Twardy, mocny i

zbudowany tak, by być trwałym – dostępny jest z napędem
gazowym,
wysokoprężnym
lub
elektrycznym.
Wózki
charakteryzuje niedościgniona niezawodność, niskie koszty
eksploatacji i doskonała stopa zwrotu z inwestycji – a to tylko
kilka z pozostałych korzyści wynikających z ich zastosowania.
Modele z napędem wyłącznie elektrycznym korzystają
z wydajnych silników na prąd zmienny 19,5 kW, co zwiększa
przyśpieszenie i płynność zmian prędkości. Mniejsza ilość części
eksploatacyjnych sprawia, że przestoje są rzadkie, a koszty
eksploatacji niskie. Bezpieczeństwo i komfort kierowcy stanowią

rzecz jasna priorytet, a operatorzy doceniają zwiększoną
ergonomię kabiny, płynnie działające elementy sterownicze,
trwałą osłonę górną i doskonałą widoczność.
Na wszystkie wózki Combi-AM standardowo udzielamy
fabrycznej gwarancji na 5 lat lub 5,000 godzin pracy, gwarantując
państwu spokój i zapewnienie najniższych możliwych kosztów
posiadania.

„Zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost poziomu wydajności w każdej
placówce, w której wprowadziliśmy Aisle-Master-y, co jest korzystne dla
naszych operatorów, którzy doceniają rozwiązania techniczne wózków.
To także dobre dla nas, a tym samym bardzo korzystne dla naszych
klientów”.
Graeme Undy, Dyrektor ds. Działalności, Eddie Stobart
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manufacture and distribution of building materials. As well as taking
delivery of four 4.8t capacity models for two of its distribution
centres, Optimera also made use of Combilift’s 3D planning and
logistic services resulting in the streamlined picking and dispatch
of the thousands of consignments delivered to around 100 sites
on a daily basis, and space saving storage of 6m long loads in the
10,000m² undercover facility.
Unlike many other types of electric powered forklifts, the Combilift
E series is ideally suited for outdoor as well as indoor operation

due to its robust build and tyres – a super elastic rear tyre and solid
front tyres.
This offers a high degree of versatility for Optimera, as bulk timber,
pipes and general building materials are stored outside in areas
where uneven ground surfaces need to be negotiated on a regular
basis.
During a consultation process between Combilift and Optimera
particular features were specified to be incorporated into the

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Do przewożenia ładunków lżejszych, wiele przedsiębiorstw
preferuje wykorzystanie wózków z operatorem pieszym, które
oferują szereg korzyści w porównaniu z wózkami z operatorem
jadącym w pozycji stojącej. Combilift przedstawiło Combi-WR
widlak z dostępem pieszym – do chwili obecnej jest to najmniejszy
model w gamie naszych produktów naszej – w odpowiedzi
na prośby klientów o takie niewielkie i tanie urządzenie do
bezpiecznego przewozu ładunków na paletach.
Bezpieczeństwo także było naszym priorytetem na etapie
projektowania i urządzenie posiada szereg cech zapewniających

najwyższy poziom bezpieczeństwa, nie tylko operatorom, lecz
także innym pracownikom i osobom znajdującym się w pobliżu.
Combi-WR to pierwszy zaprojektowany specjalnie do tego
celu wózek wysięgnikowy, który może pracować w alejkach VNA
o szerokości zaledwie 2,1 m. 1450 kg ładowności i doskonała
ergonomia sprawiają, że jest prosty i łatwy w obsłudze. Jedyny
w swoim rodzaju, wielopozycyjny drążek sterujący pozwala
na obracanie jednym przyciskiem tylnego kółka równolegle
do konstrukcji i z powrotem do pozycji podłużnej, pozwalając
operatorowi na pozostanie w najbezpieczniejszej pozycji – z boku

Combi-WR

wózka, a nie pomiędzy nim a regałem – w trakcie umieszczania
i podejmowania ładunków w ciasnych alejkach. Poprawia to
widoczność do przodu i znacząco obniża ryzyko wypadków w
ciasnych przestrzeniach.

„Combi-WR oferuje nam możliwość przeniesienia wszystkiego, czego
potrzebujemy. Nie jestem w stanie pomyśleć o czymś, co byłoby równie
elastyczne i łatwe w użyciu w naszych ciasnych alejkach”.
Mark Cooley, Kierownik ds. Logistyki, JDM Food Group
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Combi-WR4

Wielokierunkowy wózek z operatorem pieszym do obsługi
długich ładunków
Biorąc pod uwagę renomę Combilift jako producenta technologii
wielokierunkowej nie będzie zaskoczeniem, że firma opracowała
Combi-WR4 jako dodatek do swej serii Combi-WR. To pierwszy,
celowo zaprojektowany wózek z dostępem z poziomu ziemi,
łączący możliwość jazdy w dowolnym kierunku z szeregiem
innowacyjnych cech, by zaoferować wyższy poziom zwrotności
tam, gdzie trzeba operować długimi ładunkami – a także paletami
– w ciasnych miejscach.
Dzieląc technologię i projekt ukierunkowany na
zapewnienie bezpieczeństwa ze swym dwukierunkowym

odpowiednikiem, laureat prestiżowej Nagrody FLTA za ergonomię
oraz nagrody Red Dot za projekt, Combi-WR4 jest łatwy w
obsłudze, nawet w najbardziej wymagającym środowisku. Łączy
w sobie zalety napędu pompy jezdnej i silników kierunkowych
na prąd zmienny, dostępny jest w różnych wysokościach
podnoszenia, charakteryzując się ładownością do 1.450 kg.
Wyjątkowy, opatentowany wielopozycyjny drążek sterowania – z
przyciskiem do obracania tylnego kółka o 90 stopni, równolegle
do podwozia i z powrotem – wyposażony jest w ekran operatora
oraz wspomagane elektrycznie sterowanie i sterowane opuszkami

palców przyciski, by zapewnić dokładne i gładkie ruchy.
Jego kompaktowe wymiary i pantografowe ramię
pozwalają na pracę w alejkach o szerokości zaledwie 2,1 m. Do
najpopularniejszych opcji należą zamiana stron oraz pochylane
widły, ułatwiające łatwe podnoszenie i umieszczanie w alejkach,
a także najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni i
ekonomię magazynowania. Przeszkolenie operatora do używania
serii Combi-WR trwa bardzo krótko, a dwubiegowy tryb jazdy,
wybierany przełącznikiem z królikiem/żółwiem ma tę dodatkową
zaletę, że pozwala na dostosowanie prędkości przemieszczania

do poziomu doświadczenia operatora.
„Nagroda za Ergonomię dla Combi-WR4 to ukoronowanie dążenia
Combilift do zapewnienia operatorom wózków komfortu i bezpieczeństwa
z jednoczesnym zapewnieniem najwyższej produktywności i wydajności”.
UK Fork Lift Truck Association
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Combi-SC

Wózek kontenerowy
Gama Combi-SC zapewnia dokładnie to, co obiecuje: to
oszczędne i wszechstronne urządzenie do przewozu kontenerów,
gwarantujące szybki zwrot z inwestycji nawet firmom o niskich
poziomach obrotu. Bardziej ekonomiczny niż inne typy urządzeń
do przewozu kontenerów, łączy zalety wynikające z niższej masy
własnej, dużej mocy oraz niskich kosztów utrzymania, które
dostarczyć mogliśmy także wielu naszym zadowolonym klientom
w branżach dystrybucji, logistyki i przewozów na całym świecie.
Combi-SC daje Państwu pełną niezależność na terenie
i eliminuje problem oczekujących ciężarówek. Combi-SC może

podnosić, transportować i opuszczać wysokie kontenery o
długości 6, 9, 12 i 14 metrów, chłodnie kontenerowe i konteneryplatformy, a niedawno wprowadzone kontenery o podwójnej
szerokości rozładować z wagonu kolejowego na przyczepę.
Bezpieczne ładowanie i rozładowywanie kontenerów
na poziomie ziemi to kolejna zaleta, a opcjonalna funkcja
teleskopowa pozwala na piętrowe składowanie 35 t kontenerów,
jednocześnie, po złożeniu teleskopów, umożliwiając obniżenie
maszyny i przejazd z kontenerem przez niskie bramy. Układarka
zintegrowana z modelem Top-Lift (podnoszącym) może być

dostosowana do przenoszenia różnych rozmiarów kontenerów
z poziomu kabiny, ograniczając wymagany wysiłek fizyczny i
chroniąc operatorów przed wpływem złej pogody.
Tak jak reszta palety produktów Combilift Combi-SC łączy
relatywnie prosty projekt i wykorzystanie standardowych oraz
ogólnodostępnych elementów, by stworzyć wysoce niezawodny
i prosty w naprawach produkt, niezależnie od rejonu świata, w
którym będzie pracował.

„Jesteśmy zachwyceni naszym Combi-SC. Dał nam dużo większą swobodę
i wprowadził wielką zmianę w naszych działaniach, umożliwiając nam
zwiększenie ilości obsługiwanych przez nas TEU o 40%”.
Alan Nunn, MD, Imorex Shipping Services
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Wóz bramowy do obiektów ponadgabarytowych
Beton, stal, prefabrykowane budynki, element turbin wiatrowych –
ładunki ponadgabarytowe tych typów mogą być problematyczne,
czasochłonne i bardzo drogie w przemieszczaniu po zakładach
produkcyjnych i w trakcie załadunku na środki transportu.
Combi-SC to wydajniejsza opcja w porównaniu z użyciem
wózków widłowych, wysięgnikowych, czy żurawi samojezdnych o
dużym udźwigu, oferująca pełną niezależność w przemieszczaniu
ładunków po terenie. Napęd hydrostatyczny na dwa koła,
zsynchronizowane hydrauliczne sterowanie, pochył boczny
regulowany osobno z przodu i tyłu oraz nisko położona kabina

operatora z 360 stopniową widocznością czynią z tego zwrotnego,
wygodnego i bardzo bezpiecznego wózka rozwiązanie dla
wszystkich ponadgabarytowych produktów.
Dużą zaletą modeli Combi-SC jest ich lekkość: na przykład
jednostka o masie własnej 18 t może unieść ładunek o masie 40
t, tak więc łączna masa wyniesie zaledwie 58 t. W połączeniu
z równomiernym rozłożeniem obciążenia i dużymi oponami
znacznie obniża to obciążenie podłoża i pozwala na operowanie
na zagęszczonym gruncie co umożliwia uniknięcie kosztownych
inwestycji w uzbrojenie podłoża.

Combi-sc

Tak, jak można by było się tego spodziewać po Combilift,
modele z palety Combi-SC mogą być dostosowane do państwa
wymogów. Dostępne z silnikami wysokoprężnymi i na LPG, teraz
dostępne są także w wersji zdalnie kierowanej, a klienci mają
szeroki wachlarz opcji do wyboru. Do opcji tych należą – napęd
na wszystkie koła, 20 i 40-stopowy wyciąg górny, możliwość
teleskopowania, łańcuchy śniegowe, stabilizatory ładunku,
systemy kamer oraz klimatyzowane kabiny.

„Od dostarczenia nam Combi-SC procedura załadunku, która uprzednio
zajmowała trzy godziny i wymagała pięciu pracowników i czterech wózków
widłowych teraz zajmuje 10 minut i wymaga jednego kierowcy. Maszyna
przyniosła nam spore korzyści jeżeli chodzi o wygodę, bezpieczeństwo i
czas”.
John Henden, Kierownik Produkcji, Alvan Blanch
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Combi-Mg

Zdalnie sterowana, wielokierunkowa suwnica jezdna
Combi-MG oferuje daleko większą elastyczność niż suwnice
nieruchome i znacznie niższy nacisk na podłoże w porównaniu
z konwencjonalnymi ciężkimi wózkami widłowymi. Wymiary
zewnętrzne tego wysoko mobilnego i przenośnego urządzenia
mogą zostać dostosowane do państwa produktów – w zależności
od tego czy są to długie elementy łopat turbin wiatrowych, czy też
sekcje mostowe, ładunki prostopadłościenne lub szpule. CombiMG jest zdalnie sterowana, ze wszystkimi kołami skrętnymi i w
standardzie wyposażona jest w sześć opcji jazdy. Dzięki zdolności
przemieszczania się w dowolnym kierunku oferuje niezwykłą

zwrotność tak w pomieszczeniach jak i poza nimi.
Jako że kółka umiejscowione są na przedzie i tyle
urządzenia, a nie na jego bokach, szerokość każdej z
maszyn może być dokładnie dostosowana do szerokości
przemieszczanych ładunków, a ilość oferowanych wariantów
jest prawie nieskończona: Combi-MG można zamówić w wersji
na tyle wąskiej, że przejedzie wraz z ładunkiem przez bramę o
szerokości 3 m.
Dostęp we wszystkie miejsca gwarantuje dopasowywany
do potrzeb klienta rozstaw kół oraz opcjonalna funkcja

teleskopowa, która zapewnia maksymalną zdolność podnoszenia
połączoną z możliwością łatwego przejeżdżania przez niskie
bramy. Możliwość pełnego obrotu zwiększa dokładność w
magazynowaniu. Obrotowy hak w kształcie litery C z ręcznym lub
opcjonalnym automatycznym ustawieniem pozwala na obracanie
szpul w obydwu kierunkach.
Do wyboru jest napęd silnikiem wysokoprężnym lub na
LPG oraz szereg dodatków, które dostosują maszynę do Państwa
zastosowań. Combi-MG to kolejny przykład umiejętności Combilift
do zamieniania pierwotnego problemu klienta w sposobność do

opracowania nowego produktu, który teraz podbija cały świat.
Combi-MG daje możliwość przemieszczania nawet największych
ładunków, gdziekolwiek, kiedykolwiek, w najciaśniejszej możliwej
przestrzeni…
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Niski wózek widłowy do pracy w trudnym terenie
Twarde warunki wymagają twardych wózków i to właśnie
otrzymujesz nabywając Combi-RT. Ta solidna, bezkompromisowa
maszyna opracowana została specjalnie dla wymogów branży
transportu żywca drobiowego, by proces ten przyśpieszyć,
wyciszyć i upłynnić.
Wysoki komfort wewnętrzny kabiny doceniają operatorzy,
którzy za kółkiem spędzają długie godziny, nierzadko jeżdżąc
w trudnym terenie. Wysoki skok zawieszenia siedzenia oraz
duża ilość miejsca na nogi ograniczają zmęczenie i zwiększają
bezpieczeństwo i higienę pracy, a odsunięta pozycja kierowcy

zapewnia doskonałą widoczność przez wysięgniki.
Dzięki wyposażeniu w trzyczęściowy maszt wysięgnika
o pełnej zdolności podnoszenia niska sylwetka RT pozwala na
pracę zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kurnika. Dużej średnicy
koła ciągnikowe, napęd na wszystkie koła, blokada mechanizmu
różnicowego oraz 300 mm prześwit pozwalają maszynie na
gładką pracę we wszelkich możliwych warunkach.

Combi-RT

Chłodnica oraz chłodnice oleju są w pełni uszczelnione by
zapobiec przedostawaniu się piór i kurzu do kluczowych części,
a dostęp do wszystkich elementów jest prosty, by zapewnić
najniższe możliwe koszty eksploatacji.

„Duże wrażenie wywarł na nas fakt, że RT został zaprojektowany od
podstaw i nie jest jedynie modyfikacją typowego modelu, jak ma to miejsce
z innymi wózkami. Jego solidny wygląd i szereg przyjaznych kierowcy
cech w sposób oczywisty wskazują, że inżynierowie Combilift dobrze
przemyśleli wszystko tak, by stworzyć bezkompromisową maszynę, która
jest idealna dla naszej branży”.
David Plummer, Faccenda Group
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