NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

Hyster ma długą i udaną współpracę z przemysłem drzewnym,
nasza reputacja niezawodności w trudnych warunkach pracy
trwa do dziś – prawie 100 lat. Wyzwania naszych klientów
i dostarczone przez nas rozwiązania są potwierdzeniem
naszych zobowiązań.
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WYZWANIE

BEZPIECZEŃSTWO ZAKŁADU
I BEZPIECZEŃSTWO TERMICZNE
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WYZWANIE

BEZPIECZEŃSTWO
I OSZCZĘDNOŚCI
W MAGAZYNOWANIU

Składy drewna narażone są na ryzyko powstawania pożarów.
Co może nieść za sobą kolejne konsekwencje w postaci strat
produkcji, uszkodzenia towarów, uszkodzenia wózków widłowych, infrastruktury. Stwarza to również zagrożenia dla pracowników, poniesienia kar, grzywny i niekorzystnego wpływu
na reputację firmy.

Zanieczyszczenia, kurz i ekstremalne warunki pogodowe są
dla wózków najtrudniejszym środowiskiem roboczym. Dzięki
wyjątkowym właściwościom układu chłodzenia oraz możliwościom regulacji temperatury oleju silnikowego i hydraulicznego,
maszyny Hyster potrafią pracować wydajnie w każdych, nawet
bardzo wymagających warunkach.

ROZWIĄZANIE

ROZWIĄZANIE

Redukcja kosztów i ryzyka dzięki zastosowaniu wózków
Hyster z wentylatorem dwukierunkowym. Wózki widłowe
Hyster z dwukierunkowym wentylatorem zmniejszają
ryzyko zapchania i przegrzania chłodnicy.

Dostarczenie wózków przystosowanych do suchych, zakurzonych warunków pracy w tartakach i zakładach obróbki drewna.

Przykład zastosowania u klienta:

Chwytanie i przeładunek dzięki:

	Wentylator z automatyczną zmianą kierunku działania
zauważalnie wydłuża okresy między czyszczeniem,
minimalizując zapychanie się chłodnicy nagromadzonymi
zanieczyszczeniami.
	Cykl automatycznego odwracania kierunku można
wyłączyć do czasu, aż wózek dojedzie na miejsce,
w którym nastąpi czyszczenie. Kierowca ma możliwość
manualnego załączenia cyklu w odwrotnym kierunku
działania. Przełącznik jest wygodnie zlokalizowany
na bocznej konsoli.
	Łatwy dostęp do chłodnicy w celu usunięcia brudu
nagromadzonego za drucianą kratką.
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Karetce z widłami do układania w stos
Karetce z widłami samopoziomującymi
	Większej kontroli nad dostępem do ładunku przyczyniającej
się do redukcji uszkodzeń produktów i zwiększającej wydajność operacyjną

Hyster wnosi wartość dodaną do firm z branży przemysłu drzewnego. Oto kilka referencyjnych przykładów
rozwiązań dostarczonych przez wózki widłowe Hyster:

HOLZTUSCH – AUSTRIA
Sercem operacji logistycznych firmy jest flota
17 wózków Hyster, której skład zmieniał się
stopniowo z maszyn z silnikiem wysokoprężnym
na wózki z napędem LPG.
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KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
PRACY OPERATORA
W branży drzewnej wózki przemieszczają się pomiędzy różnego typu obszarami (wewnątrz budynków / na zewnątrz / po
podłożu betonowym / po klepisku), i dlatego jedną z kluczowych cech jest dobra widoczność. Wózki Hyster są wyposażone w kabinę HysterVista Cab (dostępną w całej serii wózków
do ciężkich zastosowań o udźwigu 8 ton i wyższym), która
w połączeniu z wlotem powietrza i nisko umiejscowionym
kolektorem wydechowym na przeciwwadze, przyczynia się
do lepszej widoczności.
ROZWIĄZANIE

Kabina Vista instalowana we wszystkich dużych
wózkach marki Hyster zapewnia kierowcy doskonałą
widoczność wokół i komfort.

Oferta obejmuje dodatkowe opcje, takie jak:
Osłony przeciwsłoneczne
Blokadę pasa bezpieczeństwa
Pas bezpieczeństwa w wersji odblaskowej
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
	Automatyczne światła LED, reflektory ostrzegające
pieszych, lampa BlueSpot
Klimatyzację, system HysterTracker, Bluetooth DAB

Lokalny przedstawiciel Hyster wspiera tego hurtowego sprzedawcę drewna od 20 lat, świadcząc także
na jego rzecz usługi serwisowania wózków Hyster.
Holz-Tusche nie może sobie pozwolić na przestoje,
dlatego dla dealera Hyster krótki czas reakcji
serwisowej, czytelne raporty z serwisów i kosztów,
a także rzetelna obsługa klienta są kluczowe.

FRUYTIER – BELGIA
Wózki Hyster idealnie sprawdzają się w działalności
firmy, to sprzęt zapewniający jakość, moc, niezawodność i wytrzymałość.
Fruytier ma dostęp do szerokiego wyboru wózków
widłowych Hyster, mogących spełniać wszystkie
potrzeby tej firmy w zakresie transportu wewnętrznego materiałów.
Firma Fruytier korzysta również ze wsparcie serwisowego lokalnego dealera.

SMARTPLY – ANGLIA
R
 ozwiązanie stworzone na potrzeby danego zastosowania, w którym 2 płyty OSB są załadowywane
jednocześnie na samochody ciężarowe.
Podwyższona kabina operatora daje bardzo dobrą
widoczność z przodu na ładunek i wyjątkową
widoczność na naczepę, dzięki czemu ładunki
są odkładane precyzyjnie.
Dostępne z kabiny komputery skutecznie zarządzają
procesem magazynowania i dystrybucji, utrzymując
aktualny rejestr zapasów.
Wydłużony okres eksploatacji opon i hamulców.

	Radio US, złącze 12 V
Gaśnice, automatyczny system gaszenia wybuchów
Wspornik, lusterko panoramiczne

Więcej szczegółów oferty znajduje się
na stronie internetowej www.zeppelin.pl
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WÓZKI MARKI HYSTER
SĄ LIDEREM W DZIEDZINIE
PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

Poznaj także
rozwiązania dla:

	Wózki Hyster zostały zaprojektowane z myślą
o niskich kosztach posiadania.

PRZEMYSŁU
METALOWEGO

	Dobrze zintegrowane systemy opracowane wspólnie
z najlepszymi dostawcami pozwalają zminimalizować
koszty eksploatacyjne w całym okresie użytkowania
wózka.
	Wózki zapewniają największą oszczędność paliwa
na rynku, charakteryzując się o 20% niższym zużyciem
niż wyroby konkurencji.

PRZEMYSŁU
PAPIERNICZEGO

	Konstrukcja zintegrowanych systemów i zoptymalizowany układ napędowy Hyster zapewnia uzyskanie
maksymalnych osiągów we wszelkich warunkach
roboczych.
	Układ automatycznej zmiany biegów zwiększa trwałość
układu napędowego oraz komfort pracy operatora.
	Na terenie całej Polski oferujemy dostęp do serwisu
maszyn i części, tak aby zapewnić klientom szybką
i sprawną pomoc.

O szczegóły oferty zapytaj
naszego przedstawiciela handlowego
lub wejdź na stronę www.zeppelin.pl
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