
ČESKÝ PLOŠINOVÝ VOZÍK

AKUMULÁTOROVÝ

ET20 A

ateeray
KoHa bez podkladu



ČESKÝ PLOŠINOVÝ VOZÍK AKUMULÁTOROVÝ

ET20 A
PLOŠINOVÝ VOZÍK JE VYVINUT A VYROBEN V NAŠEM NOVÉM 
VÝROBNÍM ZÁVODĚ V ČESKÉ REPUBLICE.

MOŽNOST PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Pohon: Trakční baterie + výkonný AC motor
Nosnost: 1 t / 2 t / 3 t / 5 t / 10 t / 15 t
Akumulátorové plošinové vozíky jsou určeny pro přepravu materiálu v průmyslových areálech, skladech, výrobních ha-
lách a provozech s požadavkem na čistý a tichý provoz. Díky absenci veškerých emisí klasických spalovacích motorů 
jsou elektricky poháněné plošinové vozíky vhodné i do provozů vyžadujících splnění náročných hygienických a emisních 
norem. Akumulátorové plošinové vozíky jsou dodávány v nosnostech od 1 do 15 tun. K napájení jsou použity baterie 
o napětí 48 V. K regulaci pohonu se používá ověřená AC technologie.
Hlavní přednosti:
- snadná obsluha
- ekologický způsob přepravy
- výborné manévrovací schopnosti
- možnost tažení přívěsných vozíků
- nízké provozní náklady



PŘEDNÍ NÁPRAVA

Pro tuto řadu plošinových vozíků byla nově vyvinuta přední řídící náprava. Díky využití nových technologií ve výrobě došlo 
ke zvětšení maximálního úhlu natočení, čímž došlo ke zmenšení poloměru otáčení, tedy potřebného místa pro otočení 
vozíku. Zároveň je zde využito nové pérové odpružení, které zvyšuje komfort obsluhy při jízdě. Pro zvýšení bezpečnosti 
provozu je nyní bržděná i přední řídící náprava, což má za následek zvýšení účinnosti při brždění vozíku.

VÝROBA

Díky vlastní konstrukční a  výrobní divizi 
může společnost TPCI vyrobit plošinové 
vozíky s  upravenými parametry dle přání 
zákazníka samozřejmě s  dodržením všech 
konstrukčních a bezpečnostních předpisů.

NÁSTAVBY

Akumulátorové plošinové vozíky je možné 
dodat s osazením nástavbou dle přání a po-
žadavků zákazníka a to od klasických boč-
nic až po složitější komunální nástavby.

Plošinové vozíky navazují na dlou-
holeté zkušenosti s  vývojem a  vý-
robou akumulátorových plošinový 
vozíků. 
Vozíky této řady vznikají v našem 
novém závodě v České republice. 
S použitím inovovaného rámu vozí-
ku a  nových moderních dílů vozíku 
bylo docíleno zlepšení konstrukč-
ních a  jízdních vlastností včetně 
zvýšení komfortu obsluhy.
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