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1-1 Producent HYSTER

1-2 Oznaczenie modelu S1.5UT

1-3 Napęd  Elektryczny (bateria)

1-4 Typ obsługi Światło ostrzegawcze

1-5 Udźwig nominalny/ładunek nominalny Q1 t 1,5

1-6 Środek ciężkości ładunku c mm 600

1-8 Odległość od osi koła do czoła wideł x mm 697

1-9 Rozstaw osi y mm 1383
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R 2-1 Waga całkowita kg 1260/ 1280/ 1300

2-2-1 Nacisk na oś z ładunkiem, z przodu/z tyłu kg 1440 1280

2-3-1 Nacisk na oś bez ładunku, z przodu/z tyłu kg 870 350
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3-1 Rodzaj opon Poliuretan / Poliuretan

3-2 Wymiary opon, z przodu 250 x 70

3-3 Wymiary opon, z tyłu 80 x 84

3-4 Koła dodatkowe (rozmiar) 150 x 60

3-5 Liczba kół z przodu/z tyłu (X = napędowe) 1x+1/4

3-6 Rozstaw kół, z przód b10 mm 520

3-7 Rozstaw kół, z tył b11 mm 404/525
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4-2 Wysokość ze złożonym masztem h1 mm 2050/ 2210/ 2410

4-3 Wolny skok h2 mm 1570/ 1740/ 1940

4-4 Wysokość podnoszenia h3 mm 4500/ 5000/ 5600

4-5 Wysokość z rozłożonym masztem h4 mm 5030/ 5510/ 6110

4-9 Wysokość min./maks. dyszla w położeniu do jazdy h14 mm 670 1300

4-15 Wysokość, w stanie obniżonym h13 mm 90

4-19-1 Długość całkowita l1 mm 1950

4-20 Długość do czoła wideł l2 mm 878

4-21 Szerokość całkowita b1 mm 820

4-22 Wymiary wideł DIN ISO 2331 gr./szer./dł. mm 60x180x1150

4-25 Rozstaw ramion wideł b5 mm 570

4-32 Prześwit pod ramą, środek rozstawu m2 mm 31

4-34-1 Szerokość korytarza dla palet 1000 × 1200 w poprzek Ast2 mm 2450

4-34-4 Szerokość korytarza dla palet 800 × 1200 umieszczonych wzdłużnie Ast2 mm 2420

4-35-1 Promień skrętu (obsługa piesza) Wa2 mm 1575
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CH 5-1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku m/s 5,8 6,0

5-2 Wysokość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,06 0,13

5-3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,15 0,13

5-9 Maks. zdolność pokonywania wzniesień - 1,6 km/h, z ładunkiem/bez ładunku % 8,0 15,0

5-10 Hamulce robocze Elektromagnetyczne

6-1 Silnik jezdny, moc przy S2 60 minut kW 1,2KW

6-2 Silnik podnoszenia, moc przy S3 15% kW 3KW

6-4 Napięcie/pojemność nominalna baterii K5 V/Ah 24V / 240Ah

6-5 Ciężar baterii kg 220

10-7 Średni poziom hałasu na wysokości uszu operatora wg normy EN 12053 dB (A) 65

UWAGI:
Specyfikacje są uzależnione od stanu pojazdu oraz jego wyposażenia, jak również od 
charakteru i warunków panujących w obszarze roboczym. Podczas zakupu wózka Hyster® 
należy poinformować dealera o charakterze i stanie obszaru, na którym planowana jest 
obsługa wózka.

UWAGA:
Podczas pracy z podniesionym ładunkiem należy zachować ostrożność.  
Operatorzy powinni przejść odpowiednie szkolenie oraz przeczytać instrukcję obsługi  
i stosować się do podanych w niej wskazówek.

Wszystkie wartości są wartościami znamionowymi i podlegają tolerancji.  
Szczegółowych informacji udziela producent.

Produkty Hyster mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach mogą zawierać wyposażenie 
dodatkowe. Wartości mogą się różnić w przypadku innych konfiguracji.

Oznaczenia: Niniejszy wózek odpowiada 
obowiązującym wymogom UE.

S1.5UT
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n  Wbudowany zawór upustowy chroni 
wózek przed przeciążeniami.

n  Awaryjny wyłącznik zasilania.

KONSTRUKCJA ZAPROJEKTOWANA W 
SPOSÓB OPTYMALNY
n  Zwiększający stabilność  

niski środek ciężkości.
n  Maszty z pełnym wolnym skokiem 

zapewniające niewielki prześwit 
górny

n  Regulowane kółko samonastawne  
 poprawiające stabilność.

n  Trwałe plastikowe osłony.

ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA
n  Ustawienia ochronne dla niskiego 

poziomu naładowania baterii 
wydłużające jej żywotność.

n  Zastosowanie magistrali CAN.
n  Proste elementy elektroniczne 

sprawiają, że rozwiązywanie 
problemów i serwisowanie są 
realizowane w łatwiejszy i bardziej 
wydajny sposób.

n  Czujniki Halla zmniejszają 
zużycie i zwiększają żywotność 
podzespołów.

Ręcznie prowadzony wózek paletowy wysokiego składowania Hyster® S1.5UT zapewnia użytkownikowi 
znaczący wzrost wydajności pracy, jednocześnie zapewniając niskie koszty użytkowania, typowe dla 
wózków prowadzonych ręcznie. Wielofunkcyjność dostępnych trybów roboczych oraz użyteczne funkcje 
pomagają zwiększyć wydajność pracy użytkownika.

WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNA
n  Bezobsługowy silnik AC.
n  Wyświetlacz wielofunkcyjny z BDI  

 i licznik godzin pracy.
n  Przycisk cofania awaryjnego.
n  Funkcja automatycznego zwalniania.
n  Przełącznik niskiej prędkości.
n  Bezstopniowa kontrola prędkości.
n  Boczna wymiana baterii  

 z rolkami.

WYMIARY WÓZKA

FUNKCJE PRODUKTU
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DO WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ, WSZĘDZIE.

Hyster® dostarcza pełną gamę wózków magazynowych, 
wózki czołowe spalinowe i elektryczne, wózki do obsługi 
kontenerów oraz wózki wysokiego składowania. Hyster® to 
coś więcej niż tylko dostawca wózków widłowych. 

Naszym celem jest zapewnienie pełnej współpracy, która 
będzie odpowiedzią na całe spektrum spraw związanych z 
transportem materiałów. Bez względu na to, czy potrzebują 
Państwo profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania 
flotą, w pełni wykwalifikowanego wsparcia serwisowego 
czy dostaw niezawodnych części, warto postawić na markę 
Hyster®. 

Nasza sieć wykwalifikowanych dealerów zapewnia 
profesjonalne i szybkie wsparcie w poszczególnych 
regionach. Nasi dealerzy oferują korzystne pakiety finansowe, 
a także wprowadzają dobrze zarządzane programy serwisowe 
w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań. Powierzenie nam 
dostawy wyposażenia do obsługi Państwa magazynów to 
gwarancja sukcesu Państwa firmy – teraz i w przyszłości.

HYSTER-YALE UK LIMITED prowadząca działalność pod nazwą handlową Hyster Europe. Adres siedziby: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, 

Wielka Brytania. Zarejestrowana w Anglii i Walii. Numer rejestracyjny firmy: 02636775. 
©2019 HYSTER-YALE UK LIMITED, wszelkie prawa zastrzeżone. HYSTER,  , SOLIDNY PARTNER. TRWAŁE WÓZKI. są zarejestrowanymi znakami towarowymi  

HYSTER-YALE Group, Inc. NDIIThane, RedThane i Dynaroll są zarejestrowanymi znakami towarowymi  Wicke GmbH + Co. KG. Lexan jest zjest znakiem towarowym Sabic Global Technologies B.V. 

Produkty Hyster mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach mogą posiadać wyposażenie dodatkowe. 
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