
Pojazd o dużym udźwigu do ładowania kontenerów

Jednym z wyzwań przy ładowaniu kontenerów jest zróżnicowanie 
ładunków. Czy to silnik w drewnianej skrzyni, ciężka skrzynia biegów na 
palecie, rolka papieru lub zwój blachy. Te przedmioty wraz 
z opakowaniami mogą ważyć do dziewięciu ton, lecz trzeba je 
bezpiecznie zapakować w kontenerach. 

Yale® specjalnie zaprojektowało ciężarówkę do ładowania kontenerów, która umożliwia załadunek 
i rozładunek kontenerów. Na bazie maszyn Yale serii VX80-90 można ładować i transportować 
ładunki do 9 ton, w ciasnych przestrzeniach standardowych kontenerów.

Wózki widłowe serii Yale VX80-90 łączą szeroką gamę standardowych właściwości, by wspomóc 
wzrost wydajności. Łączą niski poziom hałasu z czystą pracą; tryb ECO-eLo Fuel Efficiency redukuje 
zużycie paliwa do 20% bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla wydajności maszyn. Dostępny 
jest szeroki zakres opcji, w tym urządzenia telematyczne i ostrzegawcze, jak np. niebieskie światła 
ostrzegające pieszych, zwłaszcza gdy ciężarówka opuszcza kontener.
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• Obniżona wysokość: 2250 mm

• Wysokość kabiny: 2250 mm

• Całkowita szerokość (z pojedynczymi kołami jezdnymi): 1965 mm

• Wysokość siedzenia: 1280 mm

• Maksymalny udźwig: 9,000 kg

• Pełne wyposażenie (klimatyzacja, siedzenie pneumatycznie amortyzowane)
• Nośnik FEM IVA nadaje się do używania szerokiej gamy przedniego osprzętu, 

w tym chwytaków rol papieru, chwytaków beli i siłowników do zwojów blach. 

Opcje masztu
• Maszt 2FFL F90-DV 2208 mm

• Wysokość podnoszenia: 2208 mm

• Wysokość opuszczania: 2250 mm

• Podnoszenie swobodne: 1075 mm

• Przedłużona wysokość: 3,383 mm

• Udźwig: 8,000kg ze środkiem ładunku 900mm 

• Maszt 3FFL F90-TV 3050 mm

• Wysokość podnoszenia: 3050 mm

• Wysokość opuszczania: 2212 mm

• Podnoszenie swobodne: 836 mm

• Przedłużona wysokość: 4401 mm

• Udźwig: 8,000kg ze środkiem ładunku 900 mm  

Opony
• Całkowita szerokość : 2239 mm (podwójne koła jezdne)

• Całkowita szerokość : 1965 mm (pojedyncze koła jezdne)

• Opony 355/50-20 Superelastic
• Pojedyncze koła jezdne – montowane fabrycznie

Przydatne do kontenerów:

Typ kontenera
Wymiary wewnętrzne
mm (dł x szer x wys.)

Wymiary zewnętrzne
mm (dł x szer x wys.)

Otwór drzwi,
mm (szer. x wys.)

Powierzchnia podłogi 
m2

Objętość
m3

Kontener 10’
2831 x 2352 

x 2390
2991 x 2438 

x 2591
2338 x 2280 6,66 15,9

Kontener 20’
5898 x 2352 

x 2,90
6058 x 2438 

x 2591
2338 x 2280 13,88 33,1

Kontener 20’
typu „high cube”

5898 x 2352 
x 2690

6058 x 2438 
x 2896

2338 x 2585 13,88 37,4

Kontener 40’
12032 x 2352 

x 2395
12192 x 2438 

x 2591
2340 x 2280 28,37 67,7

Kontener 40’
typu „high cube”

12032 x 2352 
x 2698

12192 x 2438 
x 2896

2340 x 2585 28,37 76,4

Kontener 45’
typu „high cube”

13556 x 2345 
x 2695

13716 x 2438 
x 2896

2340 x 2597 31,79 86,0

Używać tylko do kontenerów ze stalową podłogą, umieszczonych na ziemi.




