Polish

Poprawa bezpieczeństwa
Optymalizacja składowania
Zwiększenie wydajności
Pasją w Combilift jest dostarczanie rozwiązań w zakresie
przeładunku i transportu wewnętrznego, które zwiększają
wydajność, do maksimum wykorzystują przestrzeń składowania i
zapewniają jak najlepsze bezpieczeństwo pracy.
Dzięki zastosowaniu niezawodnych rozwiązań inżynieryjnych i
sprawdzonych technologii, Combilift stał się liderem na rynku
produktów do przeładunku i transportu wewnętrznego długich
ładunków.
Nasza gama nowatorskich produktów obejmuje wózki widłowe
wielokierunkowe, przegubowe, wózki ręcznego prowadzenia,a także
mobilne suwnice i wózki kontenerowe.
Niezależnie od długości czy wymiarów przewożonych ładunków,
palet, czy kontenerów, w ofercie Combilift znajdziesz dokładnie to,
czego szukasz.
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C4000ET Napęd elektryczny Przemysł metalowy

Wsparcie dla Twojej firmy, niezależnie
od branży
Niezależnie od tego, czy zajmujesz się stalą, drewnem, betonem,
spedycją, czy logistyką, w ofercie Combilift znajdziesz rozwiązanie
dostosowanie do swoich potrzeb.
Specjalizujemy się w obsłudze ponadgabarytowych i długich
ładunków, ale opracowaliśmy także asortyment innowacyjnych
produktów dla ładunków standardowych, który poprawi
bezpieczeństwo oraz wydajność pracy.

C4000ET Napęd elektryczny Zaopatrzenie firm budowlanych

COMBi-SC Diesel Przemysł stalowy

Bezpieczeństwo

Składowanie

Wydajność

Naszawielokierunkowa technologia oraz rozwiązaniaw
zakresie bezpieczeństwa pozwalają na bezpieczniejszy
transport ładunków przy mniejszym ryzyku ich
uszkodzenia lub obrażeń osób w pobliżu.

Wielokierunkowa jazda sprawia, że nasze wózki
potrzebują znaczniemniejmiejsca do bezpiecznego
manewrowania długimi ładunkami. Pozwala to
zredukować szerokość korytarza roboczego i
zwiększyć powierzchnię składowania.
Wybierając rozwiązania Combilift, możesz uzyskać do
100% więcej przestrzeni składowania.

Prosta, solidna konstrukcja wózków Combilift umożliwia
im pracę na trudnympodłożu. Czterokierunkowość oraz
możliwość jazdy wewnątrz i na zewnątrz hali pozwalają
na przenoszenie nawet bardzo dużych ładunków po
całym terenie zakładu.
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Innowacyjność,
Elastyczność, Doradztwo
Innowacyjność, Elastyczność, Doradztwo to podstawowe
wartości stanowiące fundament sukcesu Combilift
jako najszybciej rozwijającego się producenta wózków
widłowych na świecie.
Siedziba naszej firmy mieści się w Monaghan – samym
sercu rolniczej części Irlandii. To tutaj produkujemy naszą
szeroką gamę rozwiązań do przeładunku i transportu
wewnętrznego, w tym wielokierunkowe wózki widłowe,
wózki boczne, wózki ręcznego prowadzenia orazmobilne
suwnice.

Linia montażowa wózków z serii C

Wsparcie lokalne
Posiadamy biura i punkty serwisowe na całym świecie,
w tym w USA, Zjednoczonym Królestwie, Kanadzie,
Europie, Azji i Australii.
Nasze zespoły ds. sprzedaży, wsparcia technicznego,
rozwiązań inżynieryjnych oraz przeszkoleni eksperci
dojeżdżają do klientów, aby zapewnić najwyższy
poziom obsługi.
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SERIA C pole spawalnicze

Kabina lakiernicza

Linia montażowa wózków Combi-SC

Zrównoważony rozwój – nasz
priorytet
Nasz nowoczesny zakład o powierzchni 46 500 m2 został
stworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju i najwyższych
standardach.
•
•
•
•
•
•

30%powierzchni dachu zajmują świetliki, które umożliwiają
naszej załodze pracę przy naturalnymoświetleniu.
• Dodatkoweoświetleniezapewnia1100 żarówekLED,
wyposażonych w oddzielne czujniki.
• Energię elektryczną, 185 kW, czerpiemy z paneli solarnych.
• Mała elektrownia 1 MW na biomasę zasilana drewnem
pochodzącym z recyklingu ogrzewa kabiny lakiernicze i miejsce
wykonywania montażu.
• Zbieramy i zużywamy w ramach działalności 110 000 litrów
wody deszczowej.
• Wdrożyliśmy Międzynarodowy System Zarządzania Jakością
ISO9001,SystemZarządzania Środowiskowego ISO14001 oraz
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS
18001.

Rozwiązania w zakresie logistyki
i transportu
Jedną z podstaw naszej działalności jest poznanie klientów,
zrozumienie, z jakimi wyzwaniami zmagają się każdego dnia i
znalezienie lepszych sposóbów na przezwyciężenie przeszkód,
które blokują ich rozwój. Jeśli nie mamy w naszej ofercie
gotowego rozwiązania, dołożymywszelkich starań, aby takie
opracować.

Główna siedziba i fabryka Combilift, Monaghan, Irlandia

combilift.com/why-combilift

Innowacyjne rozwiązania w zakresie
logistyki na całym świecie
Nasz wykwalifikowany i oddany pracy zespół liczy ponad 650
pracowników. Odpowiadają oni za projekty, produkcję i dostawy
maszyn do przeładunku i transportu wewnętrznego na całym świecie.

Od momentu założenia firmy w 1998 dostarczyliśmy już
ponad 50 000 urządzeń do 85 krajów.

Na czele stoją założyciele Robert Moffett i Martin McVicar, których
przywództwo doprowadziło Combilift do zrównoważonego wzrostu.
Jako firma wolna od kredytów i będąca głównym lokalnym pracodawcą
oferuje najszerszy zakres specjalistycznych produktów na świecie u
jednego producenta.

5

Bezpłatne konsultacje w
zakresie składowania
Nie tylko mówimy jak nasze
rozwiązania pomagają
oszczędzać przestrzeń i
pieniądze – pokazujemy to.
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w optymalizacji
powierzchni składowania, nasz zespół planistów wie, jak
sprawić, by przestrzeń w Twojej firmie pracowała na siebie
jeszcze wydajniej.
Połączenie tej usługi i naszych maszyn do przeładunku i
transportu wewnętrznego pomoże Ci uzyskać do 100%więcej
przestrzeni składowania.

Dział rozwiązań inżynieryjnych
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Inżynier-projektant podczas opracowywania projektu optymalizacji

Przewaga Combilift

Bezpłatna obsługa

Dzięki konsultacjom w zakresie optymalizacji powierzchni składowania oraz szerokiej gamie rozwiązań oferujemy
oszczędność miejsca do 100%

Na podstawie udostępnionych planów zagospodarowania
możemy stworzyć atrakcyjne wizualizacje, dzięki którym
dowiesz się, jak zwiększyć wydajność, zoptymalizować
składowanie i poprawić bezpieczeństwo bez dodatkowej
przestrzenimagazynowej.
Usługa jest całkowicie bezpłatna, a skorzystanie z niej do
niczego nie zobowiązuje. Skontaktuj się z nami,
a pokażemy Ci jak czerpać maksymalne korzyści z
posiadanej powierzchni.

Bez Combilift

Z Combilift

combilift.com/consultancy
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Transport długich
ładunków
Specjalizujemy się w wydajniejszej, bezpieczniejszej i
szybszej obsłudze ładunków o niestandardowej długości i
rozmiarach.
Wielokierunkowa praca, zintegrowana platforma ładunkowa
i doskonała widoczność to tylko kilka ze znaków firmowych
Combilift, które czynią nasze rozwiązania najbardziej
efektywną metodą dla transportu długich ładunków.
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COMBi-WR4 Napęd elektryczny Branża DIY

Przewaga Combilift
Transport dł.

Wielokierunkowosc

Udźwig do
120 ton

C8000

Praca w wąskim
korytarzu

Napęd LPG

Przemysł metalowy

Jeden wózek widłowy
do pracy na zewnątrz i
wewnątrz.

COMBi-STE Napęd elektryczny

Magazyn

Wszystkie maszyny Combilifift mogą pracować
zarównowhalach,jakinazewnątrz,copozwalana
szybszy i łatwiejszy transport.

I nnowacyjne
rozwiązania
bezpieczeństwa
combilift.com/why-combilift

Możliwość jazdy w kierunku, w którym umieszczony
jest ładunek oraz wielokierunkowa praca eliminują
konieczność korzystania z dwóch urządzeń przy
jednej operacji.
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SERIA C
Oryginalny wielokierunkowy
wózek widłowy
Gama wózków widłowych z serii Combi-C została
zaprojektowana z myślą o zapewnieniu najbardziej
wydajnej, bezpiecznej i niezawodnej metody
przenoszenia długich i ponadgabarytowych ładunków.
Maszyny te mają na celu usprawnienie przepływu pracy
poprzez wykonywanie zadań trzech różnych wózków:
bocznego, z przeciwwagą i przeznaczonego do pracy
w wąskich korytarzach. To rewolucyjne rozwiązanie
eliminuje kosztowną konieczność korzystania z dwóch
urządzeń podczas transportu materiałów i tym samym
zwiększa wydajność pracy.
Wielokierunkowość sprawia, że ten wózek widłowy
może przewozić długie ładunki o różnych rozmiarach,
a także pewnie i bezpiecznie pracować zarówno w
wąskich korytarzach, jak i wokół zakładu.

C4000 Diesel Przemysł stalowy

C4000
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Diesel

Zaopatrzenie firm budowlanych

Zoptymalizuj swoją
przestrzeń

Najbezpieczniejsza metoda
transportu ładunków

Wózki widłowe z serii C mogą także pracować w
wąskich korytarzach, dzięki czemu pozwalają
zwiększyć zagęszczenie składowanych produktów i
zoptymalizować przestrzeńmagazynową.

Bezpieczeństwo to podstawa konstrukcji wózków
Combi-C. Nisko położony środek ciężkości i
zintegrowana platforma zapewniają stabilność
przewożonych ładunków.

combilift.com/products/c-series

Montaż kabiny obokmasztu gwarantuje operatorowi
dobrą widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo i
ogranicza ryzyko uszkodzenia ładunku

Wózki z serii C – podniosą i
przewiozą każdy ładunek
Mocne, niezawodne i trwałe – wózki z serii C zostały
zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy poziom
wydajności. Maszyny z tej serii dostępne są w szerokim
spektrum udźwigu: od 2 500 kg do 25 000 kg.
Z dumą oferujemy naszym klientom najszerszy na rynku portfel
możliwości w zakresie dostosowania produktu końcowego
do potrzeb klienta – od technologii silnika, poprzez opcje
dodatkowe, aż po specyfikację kabiny operatora.
Możesz mieć pewność, że wózki z serii C doskonale się sprawdzą
niezależnie odładunku.

Udźwig

Rodzaj silnika

2,500 kg - 25,000 kg

Elektryczny - Diesel - LPG

C14,000 Diesel Branża betoniarska

C14,000 Diesel Produkcja tworzywsztucznych
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COMBi-CB
Wózek widłowy o niewielkich
rozmiarach i ogromnych
możliwościach
Innowacyjne rozwiązanie Combi-CB to oryginalny
wielokierunkowy wózek widłowy o niewielkich
rozmiarach, wyposażony w przeciwwagę. Dzięki dużej
zwrotności doskonale sprawdza się on w transporcie
palet zarówno w halach, jak i na zewnątrz.
Combi-CB oferuje także możliwość przewożenia długich
ładunków, takich jak drewniane lub stalowe belki, w
trybie załadunku bocznego, co czyni go najbardziej
uniwersalnym wózkiem widłowym na rynku.

Udźwig
2,500 kg - 4,000 kg

Rodzaj silnika
Elektryczny - Diesel - LPG

combilift.com/products/combi-cb
12

COMBi-CBE Electric

Zaopatrzenie firm budowlanych

Maksymalna wydajność
Jego niski profil i kompaktowa budowa
umożliwa COMBi-CB rozładunek ciężarówek
i transport ładunków na regały lub na linie
produkcyjne.
COMBi-CB jest wystarczająco mały, aby
załadować lub rozładować kontenery.

COMBi-CBE Napęd elektryczny

Produkcja tworzyw

COMBi-CB

Maksimum
bezpieczeństwa
Specjalny montaż kabiny oraz wysoka pozycja
siedząca zapewniają doskonałą widoczność
i lepsze zabezpieczenie operatorowi przed
spadającym ładunkiem za pomocą wytrzymałej
osłony.
Panel sterowania jest intuicyjny w obsłudze i
umieszczony w pozycji ergonomicznej
zapewniającej komfortoperatora, a fotel
regulowany i amortyzowany.

Napęd LPG

Przemysł metalowy

COMBi-CBE Napęd elektryczny Branza aluminium

COMBi-CB LPG Zaopatrzenie firm budowlanych
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COMBi-WR4
Oryginalny czterokierunkowy wózek ręcznego prowadzenia
Ten czterokierunkowy wózek wysokiego składowania ręcznego prowadzenia został stworzony z myślą o pracy w różnych
kierunkach, zapewnieniu innowacyjnych rozwiązań oraz łatwej i lekkiej obsłudzew najbardziej wymagających warunkach.
W przypadku lżejszych ładunków operatorzy wózków chętniej wybierają wózki ręcznego prowadzenia lub wózki wysokiego
składowania, którew ruchliwych, produkcyjnych strefach zakładu sprawdzają się lepiej, niż wózki czołowe. Combilift, w
odpowiedzi na oczekiwania klientów, opracował wózek widłowy wysokiego składowania prowadzony ręcznie – Combi-WR4.

combilift.com/products/combi-wr-range/

COMBi-WR4 Elektryczny Przemysł metalowy

Udźwig
1,500 kg - 2,000 kg

Rodzaj silnika
elektryczny
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COMBi-WR4 Napęd elektryczny
Przemysł metalowy

Wózki ręcznego prowadzenia
dla długich ładunków i do
wąskich korytarzy
Combi-WR4 jest w stanie przenosić długie ładunki w trybie
załadunku bocznego, co w połączeniu z umieszczonymi
na pantografie widłami, pozwala mu pracowaćw bardzo
wąskich korytarzach o szerokości 2,1 m.

Innowacja w zakresie
bezpieczeństwa – wielopozycyjne
ramię sterownicy
Dla bezpieczeństwa operatora i ludzi wokół, Combilift
opracowało wielopozycyjne ramię sterownicy.
Umożliwia ono obracanie tylnego koła za pomocą
przycisku, dzięki czemu operator podczas załadunku
lub rozładunku wózka w wąskim korytarzu może
wybrać najbezpieczniejszą pozycję obok urządzenia.
Rozwiązanie poprawia widoczność i ogranicza ryzyko
urazów, wynikających z niesprzyjających warunków
roboczych.

COMBi-WR4 wielopozycyjne ramię sterownicy

COMBi-WR4 Napęd elektryczny Branża produkcyjna

COMBi-WR4 Napęd elektryczny Branża metalowa

Standardowa sterownica

Wielopozycyjna sterownica

Sterownicę można odchylić w prawo lub w lewo, dzięki czemu operator przez cały czas trwania operacji rozładunku lub
załadunku może pozostawać z boku, zachowując pełną kontrolę. Taka pozycja względem urządzenia wyklucza ryzyko
uwięzienia lub zgniecenia, umożliwiając jednocześnie pracę w bardzo wąskich korytarzach.
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COMBi-SL
Uniwersalny wózek bocznego
załadunku
Seria Combi-SL to zwrotne wózki załadunku bocznego,
oferujące użytkownikom możliwość wielokierunkowej
jazdy.
Ich największa przewaga nad tradycyjnymi wózkami
załadunku bocznego polega na niesamowitej zwinności,
dzięki której mogą pracować w wąskich korytarzach oraz
składować w stosach przez jazdę w przód dla jeszcze
lepszego wykorzystania przestrzeni składowania.

Udźwig
4,000 kg - 6,000 kg

Rodzaj silnika
Elektryczny - Diesel - LPG
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COMBi-SL Diesel Produkcja kratownic

COMBi-SRE Napęd elektryczny Przemysł stalowy

Niezawodny w
najtrudniejszych
warunkach

Wózek załadunku
bocznego dostosowany
do Twoich potrzeb

Funkcjonalność, najwyższej jakości części i
innowacyjne technologie, w jakie wyposażone
zostały wózki z serii Combi-SL, przekładają się
na niesamowitą wydajność i niezawodność w
najtrudniejszych warunkach użytkowania.

Szeroki wachlarz możliwości dostosowania sprzętu do
indywidualnych potrzeb klientów obejmuje między innymi
odwrócenie kabiny lub wejście od przodu. Mocowana na
gumowej podstawie kabina, hydrostatyczny napęd
na wszystkie koła oraz dostosowujący się do obciążenia
układ kierowniczy umożliwiają precyzyjne dostosowanie
Combi-SL do Twoich potrzeb.
COMBi-SL Diesel Przemysł drzewny

COMBi-4WSL
Czterokołowy wózek bocznego
załadunku do transportu
ładunków na długich dystansach
Ten czterokołowy wózek widłowy doskonale sprawdzi się w
przypadku prac wymagających niezawodnego, wydajnego i
szybkiego działania podczas transportu produktów w rozległych
obiektach.
Operator Combi-4WSL może cieszyć się komfortem jazdy przez
całą swoją zmianę, dzięki przestrzennej kabinie, fotelowi
wyposażonemu w amortyzację i regulowanej kolumnie kierownicy.
Opcje takie, jak odwracana kabina oraz otwieranie od przodu
dodatkowo zwiększą poziom ergonomiczności.
Czysty silnik Deutz bez filtra DPF obniża koszty utrzymania
maszyny, zużycie paliwa i zapewnia mniejszą emisję spalin.

COMBi-4WSL Diesel Zaopatrzenie firm budowlanych

COMBi-4WSL Diesel Produkcja kratownic

Udźwig

COMBi-4WSL Diesel Przemysł drzewny

4,000 kg - 6,000 kg

Rodzaj silnika
Diesel - LPG

combilift.com/forklift/combi-4wsl
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COMBi-MR
Wózek widłowy dla
najmniejszych przestrzeni
Wielokierunkowy wózek wysokiego składowania
prowadzonyw pozycji stojącej zapewnia niesamowitą
zwrotność i bezpieczeństwo pracy w najwęższych
korytarzach.
Niewielkie gabaryty sprawiają, że wózek może jeździć po
dowolnej nawierzchni, a łatwy dostęp do kabiny zwiększa
wydajność pracy operatora.

Udźwig
2,500 kg

Rodzaj silnika
Elektryczny
COMBi-MR

combilift.com/products/combi-mr

Najbardziej wszechstronny
wózek Combilift
Wielofunkcyjny joystick pozwala operatorowi
płynnie zmieniać kierunek oraz prędkość jazdy,
a także zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi
funkcjami hydraulicznymi.
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Przyspiesza to realizację zadań związanych z
zaopatrzeniem produkcji oraz operacjami
logistycznymi.

Napęd elektryczny

Przemysł drzewny

COMBi-ST/GT
Wózek, który może
pracować w najwęższych
korytarzachroboczych
Kluczowymi kwestiami dla operatorów pracujących w
ograniczonych przestrzeniach są doskonała widoczność i
szybkie, sprawne podnoszenie.
Prowadzenie za pomocą szyny oraz kabina zaprojektowana
specjalnie pod kątem wydajności sprawiają, że CombiST i Combi-GT to oczywisty wybór spośród dostępnych
wózków prowadzonych w pozycji stojącej, szczególnie, jeśli
priorytetem jest przestrzeń – na przykład w przypadku
obiektów do przechowywania zapasów stali,metali, rur i profili
PCV.

Udźwig
2,500 kg - 4,000 kg

Rodzaj silnika
Elektryczny - Diesel - LPG

COMBi-STE

Napęd elektryczny

Przemysł aluminiowy

combilift.com/forklift/combi-st
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Rozwiązania dla magazynu
od Combilift
Na wymagającym pod kątem konkurencyjności rynku magazynowym
maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni składowania pełni nadrzędną
rolę. Dzięki ofercie rozwiązań Combilift możesz znacząco zwiększyć wydajność
swojegomagazynu, jednocześnie obniżając koszty.
Bezpłatne konsultacje w zakresie składowania oraz szeroki wachlarz
innowacyjnych maszyn zaprojektowanych z myślą o optymalizacji przestrzeni,
zwiększeniu bezpieczeństwa i wydajności pracy, pozwolą Ci zwiększyć swoje
możliwości składowania nawet o 50%!
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Aisle Master

Napęd elektryczny

Magazyn

Aisle Master & Combi-WR Napęd elektryczny Magazyn

Uniwersalny przegubowy wózek
widłowy
Zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić pełną gamę
funkcjonalności wózek widłowy Aisle Master zapewnia bardziej
efektywny rozładunek, transport i składowanie.
Aisle Master to moc, uniwersalność i precyzja, jakich
potrzebujesz. Ten zaprojektowany z myślą o naprawdę
intensywnym użytkowaniu wewnątrz i na zewnątrz hali wózek
przegubowy do bardzo wąskich korytarzy jest produkowany
zgodnie z najwyższymi standardami.

Udźwig
1,500 kg - 3,000 kg

Rodzaj silnika
Elektryczny - LPG

aisle-master.com

Aisle Master Napęd elektryczny

AisleMaster – 50% więcej
przestrzeni magazynowej
Jeśli potrzebujesz dodatkowej przestrzeni magazynowej, masz
dwie opcje - rozbudować istniejący obiekt lub przenieść siedzibę
firmy. Z przegubowym wózkiem widłowym Aislemaster masz
do wyboru trzecią opcję. Optymalizując swój układ regałów oraz
zmniejszając szerokość korytarzy do zaledwie 1,6 m, możesz
znacznie zwiększyć pojemność magazynu w istniejących
obiektach.
Aisle-Master jest również idealnym wyborem przy
projektowaniu nowego obiektu lub magazynu, zapewniając
najwięcej dostępnej przestrzeni oraz maksymalizując pojemność
magazynowania.

Magazyn

ZDOLNY DO
PRACY W
WĄSKICH
KORYTARZACH
ROBOCZYCH NIE
MNIEJSZYCH NIŻ

1,6 m

WYSOKOŚĆ
PODNOSZENIA
DO

15 m

21

Uniwersalny wózek widłowy do pracy na
zewnątrz i wewnątrz
Wybierając jeden wózek transportowy do przewiezienia ładunków z naczepy do regału
magazynowego w ramach jednego kursu, oszczędzisz zarówno czas, jak i pieniądze.
Duże gumowe opony pozwalają operatorowi na szybszy i łatwiejszy załadunek i
rozładunek na trudnych nawierzchniach, bez straty płynności jazdy.
Uniwersalność i niezawodność tego sprzętu sprawiają, że Aisle Master to doskonałe
rozwiązanie dla przemysłu DYI i branży zaopatrzenia firm budowlanych.

Wyjątkowa
ergonomiczność
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AisleMaster

Napęd elektryczny

Branża DIY

Aisle Master został wyposażony w szereg
funkcji zwiększających jego ergonomiczność.
Większa ergonomiczność kabiny, doskonała
widoczność, niezawodna stabilność oraz
maksymalne bezpieczeństwo – wszystko
to daje operatorowiwózka pewnościw
operowaniu, co z kolei przekłada się na wzrost
jego produktywności.

Wydajne nawet w niskich temperaturach
W chłodniach, w porównaniu z tradycyjnym magazynem, ograniczenie powierzchni
pozwala w tym wypadku na znaczącą redukcję kosztów.
Aisle Master przeznaczony do pracy w chłodni doskonale radzi sobie w niskich
temperaturach, umożliwiając lepsze wykorzystanie przestrzeni składowania i
podniesienie wydajności.
Zamykana kabina zapewnia kierowcy doskonałą widoczność i dodatnią temperaturę
wewnątrz, co pozwala na ograniczenie liczby przerw w pracy i podnosi efektywność.
Aby widoczność z kabiny podczas transportu ładunków z ciężarówki na regał była
nienaganna, wyposażyliśmy Aisle Master w podgrzewane szyby, które eliminują
skraplanie się pary powstającej przy dużych różnicach temperatur.

Aisle Master Napęd elektryczny

Przemysł chłodniczy
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COMBi-WR

Wózki wysokiego składowania prowadzone
ręcznie do bardzo wąskich korytarzy
Combi-WR to pierwszy wózek wysokiego składowania i ręcznego prowadzenia
zaprojektowanyw taki sposób, aby sprawdzał się w bardzo wąskich korytarzach (już
od 2,1 m) przy ładunkach o wadze do 2000 kg.
Jego funkcjonalność sprawia, że praca operatora jest prosta i przyjemna.
Opatentowane wielopozycyjne ramię sterownicy umożliwia obracanie tylnego koła
do pozycji równoległej względem podwozia za pomocą przycisku, poprawiając
widoczność i minimalizując ryzyko wypadku na niewielkich przestrzeniach.
Wysokość podnoszenia można dopasować do konkretnego zadania aż do 6,6 m, zaś
ergonomiczne ramię sterownicy zapewnia 2 tryby prędkości pracy dla większego
bezpieczeństwa.

Udźwig

Rodzaj silnika

1,500 kg - 2000 kg

Elektryczny

combilift.com/products/combi-wr-range/
COMBi-WR
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Napęd elektryczny Produkcja żywności i

COMBi-WR

Napęd elektryczny

Przemysł farmaceutyczny

COMBi-CS
Wózek widłowy ręcznego
prowadzenia z przeciwwagą
Podobnie jak inne naszewózki ręcznego prowadzenia,
pierwszy wózek widłowy wysokiego składowania
i ręcznego prowadzenia Combilift z przeciwwagą
wyposażony został w nasze opatentowane wielopozycyjne
ramię sterownicy.
Zapewnia ono operatorowi doskonałą widoczność,
zwiększa bezpieczeństwo i umożliwia Combi-CS pracę w
bardzo wąskich korytarzach.

Udźwig
850 kg - 3,000 kg

Rodzaj silnika
Elektryczny

combilift.com/products/combi-cs

COMBi-CS

Napęd elektryczny

Przemysł wytwórczy

COMBi-CS

COMBi-CS Napęd elektryczny
Przemysł wytwórczy

Napęd elektryczny Przemysł wytwórczy

COMBi-CS

Napęd elektryczny Panele drewniane

25

COMBi-PPT
Wydajny wózek paletowy o
bardzo dużym udźwigu
Mocna, ekonomiczna oraz przemyślana konstrukcja wózka
paletowego jest odpowiedzią firmy Combilift na potrzeby
małych i średnich magazynów.
Wózek napędzany jest na wszystkie koła, co pozwala
na swobodne poruszanie się po magazynie oraz łatwe
pokonywanie przeszkód.
Bezkonkurencyjna wydajność energetyczna pozwala na
maksymalne wykorzystanie czasu pracy wózka po każdym
ładowaniu, a technologia szybkiej wymiany baterii zapewnia
jeszcze większąefektywność.

Udźwig

Rodzaj silnika

3,000 kg - 16,000 kg

Elektryczny

combilift.com/products/combi-ppt

COMBi-PPT

Opatentowana sterownica
dla wyjątkowego
bezpieczeństwa
Combi-PPT jest wyposażony w naszą
wielopozycyjną sterownicę, która zapewnia
operatorowi maksymalną widoczność i
zwiększa bezpieczeństwo pracy.
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COMBi-PPT

Napęd elektryczny Przemysł wytwórczy

COMBi-PPT Napęd elektryczny
Przemysł wytwórczy

Napęd elektryczny

Przemysł wytwórczy

COMBi-OP
Doskonała platforma robocza
COMBI-OP to bezpieczna i solidna platforma robocza do wydajnej
kompletacji zróżnicowanych zamówień oraz obsługi długich ładunków.
Doskonale sprawdza się przy podejmowaniu długich ładunków w wąskich
korytarzach. Haki transportowe umieszczone z boku platformy pozwalają
składować długie ładunki podczas pracy.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo i produktywność pracy Combi-OP może
być prowadzona za pomocą szyny.

Udźwig
500 kg

Rodzaj silnika
Elektryczny

combilift.com/products/combi-ppt

COMBi-OP

Napęd elektryczny

Magazyn
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Kontenery i ładunki
ponadgabarytowe
Oszczędne i wydajne
rozwiązania dla transportu
kontenerów i ładunków
ponadgabarytowych
Mobilne suwnice i wozy bramowe od Combilift to
gwarancja bezpieczeństwa i wydajności nawet w
najbardziej ekstremalnych sytuacjach związanych z
transportem ładunków.
Dystrybucja, spedycja, lotnictwo, producenci stali, turbiny
wiatrowe i prefabrykaty betonowe – nie ma ładunku zbyt
dużego lub ciężkiego dla tych niezawodnych maszyn.
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COMBi-SC

Diesel Branża transportu kontenerowego

COMBi-MG

Diesel Branża Betoniarska

COMBi-IMSC

Diesel Branża transportu kontenerowego

COMBi-SC

Diesel Produkcja stali strukturalnej

COMBi-SC
Combi-SC to doskonałe rozwiązanie transportowe,
jeśli interesują Cię krótki czas przestojów i możliwość
dostosowania konfiguracji do indywidualnych potrzeb.
Funkcja składowania jednego kontenera na drugim i
możliwość przejeżdżania przez niskie bramy
umożliwiają swobodne poruszanie się po całym terenie
zakładu.
Widoczność 360 stopni i 2-minutowe rozładowanie
naczepy to gwarancja szybszej pracy i krótszych
postojów na załadunek.

COMBi-SC3

Mały nacisk na
podłoże

Diesel Branża transportu kontenerowego

Korzyści
•
•
•
•
•

Dużo mniejsza masa własna COMBi-SC
gwarantuje niskie zużycie paliwa.
Niska waga robocza i duże odporne na
przebicie opony znacznie zmniejszają
nacisk na podłoże umożliwiają prace na
trudnym lub nierównym terenie.

•
•
•
COMBi-SC3

Diesel Branża transportu kontenerowego

Oszczędność
Wydajność
Niski kosztserwisowania
Bezpieczniejszy załadunek i rozładunek
Wydajniejszy załadunek rampy
przeładunkowej
Teleskopowe podnoszenie kontenerów
Nadają się do pracy na różnorodnym
podłożu
Zdalna sterowanie

Udźwig
Do 125 000 kg

Rodzaj silnika
Diesel

combilift.com/products/combi-sc
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Ładunki
ponadgabarytowe
Pewne branże i zadania wymagają sprostania
określonym wyzwaniom w zakresie transportu.
Combilift stara się opracowywać dla swoich
klientów rozwiązania, dostosowane do ich
potrzeb w zakresie trudności i rozmiarów
ładunków.
Mocna konstrukcja, miękkie opony, brak
delikatnej elektroniki i możliwość pracy na
każdej nawierzchni czynią z Combi-SC sprzętem
idealnym do pracy w naprawdę trudnym
środowisku.

COMBi-SC

Diesel

Przemysł Stalowy

Mocny i niezawodny
Niezawodność, oszczędność paliwa i
znacznie mniejszy ciężar roboczy zapewniają
maksymalną produktywność.
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COMBi-SC

Diesel Branża betoniarska

Prosta forma wyposażona wstandardowe
części, które łatwo wymienić to gwarancja
niezawodności i utrzymania maszyny w
dobrym stanie technicznym w każdym
miejscu naświecie.

COMBi-SC

Diesel Branża betoniarska

COMBi-SC

Diesel Branża betoniarska

Możliwość dostosowania do
każdego rodzaju ładunku
Każdy egzemplarz Combi-SC można dostosować do
własnych potrzeb tak, aby dokładnie spełniał
indywidualne wymagania i stanowił idealną odpowiedź
na wyzwania, przed jakimi każdego dnia staje Twoja
firma.

COMBi-SC

Diesel Produkcja stali strukturalnej

COMBi-SC
COMBi-SC

COMBi-SC

Diesel Transport intermodalny

Diesel Branża betoniarska

Diesel Produkcja energii wiatrowej

COMBi-SC

Diesel Produkcja blachy stalowej

Skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami już dziś i zamów mobilną suwnicę
doskonale dopasowaną do Twoich potrzeb, która pozwoli
Ci ograniczyć koszty, zwiększyć produktywność i wiele
więcej.

combilift.com/contact
COMBi-XC

Diesel Branża transportu kontenerowego
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COMBi-MG
Mobilny wóz bramowy Combi-MG to doskonałe rozwiązanie
do obsługi i transportu ponadgabarytowych ładunków
typowych dla spedycji, lotnictwa, produkcji turbin
wiatrowych, prefabrykatów betonowych i wyrobów ze stali
konstrukcyjnej.
Dzięki możliwości dostosowania do każdego rodzaju ładunku,
Combi-MG spełni wszystkie Twoje wymagania w zakresie
transportu. Możemy wykonać wykonać wóz bramowy na
wymiar tak, aby odpowiadała założeniom Twojej działalności.
Polecamy także szeroki wybór opcji dodatkowych, który
umożliwi wykorzystanie wozu bramowego w dowolny sposób
i w każdej branży.

Udźwig
Do 80,000 kg

Rodzaj silnika
Diesel i LPG

combilift.com/products/combi-mg
COMBi-MG

Diesel Produkcja energi wiatrowej

COMBi-MG

Diesel Produkcja stali strukturalnej

Maksymalne składowanie
COMBI-MG operuje w wąskich
korytarzach zwiększając powierzchnie
składowania.
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COMBi-MG

Diesel Przemysł Metalowy

COMBi-MG

Diesel Produkcja energi wiatrowej

COMBi-CSS
Pełen cykl wyładunku
kontenera poniżej 6 minut
Bezpieczny, szybki i łatwy w obsłudze – tak pokrótce
można opisać nowy Combi-CSS od Combilift, oszczędny
sprzęt, który jest w stanie załadować
13-metrowy kontener w niespełna 6 minut.
Załadunek i rozładunek z Combi-CSS wymaga znacznie
mniej pracy, niż alternatywne użycie kilku wózków
widłowych, a także obniża ryzyko zniszczenia i uszkodzeń
ładunku.
Ładunki o wadze do 30 000 kg kompletowane są na
platformie poza kontenerem, a następnie umieszczanew
jego wnętrzu.

COMBi-CSS Electric Branża transportu kontenerowego

Udźwig

Do 30,000 kg

Rodzaj silnika
Elektryczn

combilift.com/combi-css
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COMBi-RT
Combi-RT został zaprojektowany specjalnie w celu
sprostania surowym wymaganiom przemysłu
drobiarskiego, ale jego możliwości transportowe i solidna
konstrukcja sprawiają, że jest to cenny nabytek dla każdej
działalności rolniczej.
Duże opony na trójkołowym podwoziu z napędem na
wszystkie koła i blokadą mechanizmu różnicowego
sprawiają, że Combi-RT ma kompaktowy promień skrętu i
doskonałą przyczepność na trudnymterenie, a duży
prześwit 300 mm zapewnia minimalne zakłócenia w ściółce.
Niezwykle sprawne elementy sterujące umożliwiają cichszą
imniej uciążliwą obsługę w celu zapewnienia optymalnego
dobrostanu zwierząt. Przesunięta względem osi pojazdu
pozycja kierowcy zapewnia doskonałą widoczność, a
wyposażony w pełną amortyzację fotel oraz zamykana
kabina zapewniają komfort pracy w każdych warunkach
pogodowych.

COMBi-RT

Udźwig
Do 3000 kg

Rodzaj silnika
Diesel

combilift.com/products/combi-rt
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Diesel

Hodowla drobiu

COMBi-LR
Spadkobierca rozwiązań
z serii C
Konstrukcja Combi-LR bazuje na bardzo udanych i niezawodnych
rozwiązaniach opracowanych dla wielokierunkowych wózków
widłowych z serii C. Przesunięta względem osi pojazdu pozycja
kierowcy zapewnia doskonałą widoczność z kabiny, a mały
promień skrętu – niesamowitą zwrotność.

Udźwig
Do 2 500 kg

Rodzaj silnika
Diesel i LPG
COMBi-LR

Diesel

Hodowla drobiu
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Dzięki szerokiej
ofercie opcji
dodatkowych,
poradzisz sobie z
każdym ładunkiem
Combilift specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań do
obsługi ponadgabarytowych i długich ładunków. Oferujemy
także szeroki wachlarz opcji dodatkowych.
Korzystamy wyłącznie z usług sprawdzonych dostawców
części, aby zapewnić naszym klientom niezawodność i
maksymalną wydajność, jakich oczekują.

C-series
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COMBi-CB

LPG Produkcja stali trawersa

Hydrauliczny chywtak do betonu

Obrotowy chwytak do kół

Wielorzędowa trawersa

Trawersa

Hydrauliczny pozycjoner widel

Stabilizator do rur

Uchwyt kontenerowy

Szeroki hydrauliczny pozycjoner widet
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21 lat doświadczenia w
dostarczaniu rozwiązań
wzakresie przeładunku i
transportu wewnętrznego
W Combilift już od 21 lat wspieramy naszych klientów w bezpiecznym
transporcie długich ładunków i optymalizacji przestrzeni składowania. Od
1998 roku, kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę, zmieniło się naprawdę sporo
szczególnie jeśli chodzi o liczebność naszego utalentowanego zespołu. W
siedzibie głównej Combilift, w Monaghan, i w biurach obsługi na całym
świecie pracuje dziś ponad 650 osób.
Jako firma skupiamy się na ciągłym rozwoju. Poprzez lokalne projekty
edukacyjne, kursy z zakresu inżynierii, szkolenia dla dostawców oraz program
praktyk „OEM Engineering Apprenticeship” staramy się wzmacniać i rozwijać
potencjał drzemiący w młodych ludziach.
Udział w promowanych przez naszą firmę projektach edukacyjnych
zapewni uczniomi studentomdostęp do nowoczesnychmetod i narzędzi
oraz doświadczenie w pracy, jednocześnie zasilając lokalny rynek pracy i
przyczyniając się do jego przyszłego rozwoju.
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Monaghan, Irlandia
+353 47 80500
combilift.com

