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Toyota Traigo 24

Nowa Toyota Traigo 24
Bezpieczeństwo – Wydajność – Trwałość – Ergonomia jazdy
Nowa gama wózków 3 kołowych Toyota Traigo 24 jest idealnym połączeniem mocy i zwartości. Skonstruowana z myślą o komforcie
i bezpieczeństwie operatora podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach, Toyota Traigo 24 łączy w sobie wygodę i zaawansowaną
technologię w 24 woltowym wózku, który jest łatwy w prowadzeniu i trwały.
Toyota Traigo 24 została zbudowana w oparciu o cztery kluczowe czynniki wyboru klientów w Europie: bezpieczeństwo, wydajność, trwałość
oraz ergonomię jazdy. Wyposażona w unikatowe technologie takie jak System Aktywnej Stabilności (SAS) oraz silniki AC2, Traigo 24 jest
gwarancją najwyższej wydajności, której oczekują klienci od wózków Toyota.
Nowa konstrukcja zewnętrzna oraz poszerzone opcje ekranu informacyjnego sprawiają, że Toyota Traigo 24 idealnie pasuje do gamy
elektrycznych wózków czołowych marki Toyota. Dostępne są wersje o udźwigach: 1.0, 1.25 i 1.5 tony.
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Toyota Traigo 24 - Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest najważniejsze
Nowa Toyota Traigo 24 łączy w sobie najwyższej klasy bezpieczeństwo i wysoki komfort pracy operatora. Zapewnia ochronę kierowcy,
ładunków i miejsca pracy pomagając zaoszczędzić Twój cenny czas i pieniądze.
Stabilność pojazdu i ładunku
System SAS Toyoty jest pierwszym na świecie aktywnym systemem
kontroli stabilności pracy wózka widłowego. Pozwala on zachować
stabilność pojazdu we wszystkich warunkach, chroniąc zarówno
operatora, jak i ładunek podczas jazdy, manewrowania i podnoszenia towarów.

Bezpieczniejsze sterowanie
Funkcja SAS - Aktywny Synchronizator
Układu Kierowniczego pozycjonuje koło
kierownicy z kołami wózka, tak, aby
gałka kierownicy była zawsze w tej
samej pozycji w stosunku do kół. Cel:
bezpieczna i wygodna pozycja jazdy.

Łatwiejszy rozładunek, załadunek
i układanie
Funkcja SAS - Kontrola Poziomowania
Wideł zapewnia szybsze pozycjonowanie
palety i pomaga zapobiegać
uszkodzeniom ładunków. Umożliwia to
operatorowi ustawienie wideł idealnie
w poziomie, poprzez wciśnięcie
przycisku. Pomaga w łatwiejszym
załadunku i rozładunku.
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Bezpieczne, intuicyjne kierowanie
Toyota wierzy, że łatwy w obsłudze wózek widłowy zwiększa
bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dlatego Toyota Traigo 24 posiada
standardowy układ pedałów, identyczny jak w samochodzie,
zapewniając w ten sposób intuicyjną jazdę wózkiem. Wskaźnik
położenia kół sterujących informuje operatora o ich pozycji, dzięki
czemu kierowca wie, w którą stronę poruszy się wózek podczas
startu czy skręcania.

bez SAS

z SAS

bez SAS

z SAS

Maksymalna kontrola masztu
Funkcja Aktywnej Kontroli Masztu SAS
pomaga zapobiec spadaniu lub
ześlizgiwaniu się ładunku oraz przechylaniu
się pojazdu z racji niestabilności wzdłużnej.
Aktywowane są dwie główne funkcje:
1) Aktywna kontrola kąta pochylenia
masztu do przodu system mierzy masę
ładunku oraz wysokość masztu i w razie
konieczności automatycznie przejmuje
kontrolę w celu ograniczenia kąta
pochylenia masztu do przodu, zmniejszając
prawdopodobieństwo upuszczenia ładunku
oraz wystąpienia wypadku spowodowanego przewróceniem się wózka.
2) Aktywna kontrola prędkości
pochylania masztu do tyłu ogranicza
prędkość pochylania masztu na dużej
wysokości, zapobiegając upadkom
luźnych ładunków na kabinę operatora.

Automatyczna redukcja prędkości
podczas skrętu
Cecha ta zapewnia bezpieczeństwo
podczas jazdy wózkiem. Prędkość
wózka zostaje automatycznie
zmniejszona, kiedy skręt może
spowodować utratę stabilności
poprzecznej i zmniejsza ryzyko
przechyłu.

Toyota Traigo 24 - Bezpieczeństwo

Widoczność przednia

Widoczność do góry

Odpowiednie położenie górnej

Daszek ochronny Toyoty Traigo 24

poprzeczki masztu zapewnia

pozwala uzyskać optymalną

optymalną widoczność podczas jazdy,

widoczność w czasie załadunku

załadunku i rozładunku.

i rozładunku towarów na dużych
wysokościach.

Kontrola na rampach
Toyota Traigo 24 gwarantuje najwyższy
poziom bezpieczeństwa podczas pracy
na rampach. Aktywny system pomaga
zapobiec niekontrolowanemu,
samoistnemu poruszaniu się wózka w
momencie, gdy operator zdejmie nogę
z pedału przyspieszenia.
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Toyota Traigo 24 - Wydajność

Wydajność zwiększająca zyskowność
Toyota Traigo 24 z systemem AC2 zapewnia szybsze cykle robocze i podnosi wydajność. Łatwa wymiana baterii sprawia, że Traigo 24
świetnie nadaje się do pracy wielozmianowej.

Większa moc do wykorzystania
Zbudowany w oparciu o ekspertyzy Toyoty w obszarze elektrycznych
systemów zasilania, wyjątkowy system AC2 łączy w sobie wydajny
silnik elektryczny z odpowiednimi sterownikami, zapewniając
wyższe prędkości jazdy, podnoszenia i opuszczania ładunków.
Operator może wybrać jeden z pośród 3 trybów pracy - Standard,
Power oraz High, odpowiedni do konkretnego zadania. W rezultacie
otrzymujemy wyższą wydajność oraz optymalne wykorzystanie
baterii.

po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia, eliminując tym samym
konieczność naciskania pedału hamulca.
Różne sposoby bocznej wymiany baterii
Toyota Traigo 24 oferuje w standardzie boczną wymianę baterii za
pomocą wideł wózka. Alternatywnym sposobem jest bateria
montowana na łożu rolkowym umożliwiająca jej szybką i łatwą
wymianę, wskazana szczególnie przy pracy wielozmianowej.

Kompaktowy i zwrotny
Toyota Traigo 24 została skonstruowana z myślą o komfortowej pracy
w ograniczonych przestrzeniach. Wózki świetnie spisują się
w fabrykach, magazynach i marketach dzięki zwartej konstrukcji
i zwrotności.
Hamowanie automatyczne Accel-Off
System hamowania Toyota Accel-Off oszczędza czas i zwiększa
wydajność, szczególnie podczas pracy w ciasnych miejscach,
wymagającej częstego hamowania. Wózek automatycznie hamuje
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Boczna wymiana baterii za pomocą
wideł wózka

Kompaktowy i zwrotny

Toyota Traigo 24 - Wydajność
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Toyota Traigo 24 - Trwałość
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Toyota Traigo 24 - Trwałość

Trwałość, na której możesz polegać
Toyota Traigo 24 posiada wzmocnioną konstrukcję zewnętrzną, dzięki czemu wózek jest przystosowany do najbardziej wymagających aplikacji. Produkcja Traigo 24 odbywa się w oparciu o światowej sławy Systemem Produkcyjny Toyota (TPS), gwarantujący
najwyższą jakość.

Skonstruowany z myślą o długotrwałej niezawodności.
Konstrukcja Toyoty Traigo 24 jest gwarancją wielu lat bezawaryjnej
pracy. Dzięki temu, zaoszczędzisz swój cenny czas i pieniądze.
Wzmocniona konstrukcja zewnętrzna jest trwała i idealnie spisuje się
nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Zastosowanie wysokiej
jakości komponentów Toyota, wyprodukowanych w oparciu o TPS
sprawia, że Traigo 24 jest naprawdę wytrzymałym wózkiem, który
pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze. Jakość Toyoty nie ma sobie
równych.
Dłuższy czas bezawaryjnej pracy
Toyota Traigo 24 została skonstruowana z myślą o jak najdłuższej
bezawaryjnej pracy. Hamowanie z odzyskiem energii wydłuża jej
żywotność, a system diagnostyczny nieustannie monitoruje sprawność
wózka i informuje operatora o błędach. Łatwy dostęp do podstawowych
komponentów wózka pozwala szybko i bezproblemowo przeprowadzić
naprawę w razie konieczności. Efekt? Wydłużony czas sprawności.
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Toyota Traigo 24 - Trwałość

Ergonomia jazdy - łagodna interakcja
pomiędzy operatorem i wózkiem
Toyota Traigo 24 została zbudowana z myślą o kierowcy. Dzięki ergonomicznej konstrukcji i zwartej budowie, kierowanie Traigo 24
jest czystą przyjemnością, nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Większy komfort - większa wydajność
Efektywność transportu wewnętrznego zależy od wydajności zarówno
operatora jak i urządzeń. Toyota Traigo 24 zapewnia kierowcy najwyższy
poziom ergonomii, aby mógł osiągnąć szczyt możliwości. Widać to już
podczas zajmowania miejsca w kabinie, nisko umieszczony, szeroki
stopień wejściowy pokryty jest antypoślizgową powierzchnią, co
w połączeniu z dużym uchwytem pomocniczym, zapewnia łatwe
i wygodne wchodzenie i opuszczanie pojazdu.
Wewnątrz pojazdu na korzyść kierowcy działają w pełni regulowany
System Stabilizacji Pozycji Operatora (ORS) z bocznymi stabilizatorami
i wsparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wraz z regulowaną
kolumną kierownicy. Smukła kolumna kierownicy zapewnia operatorowi
większą powierzchnię na nogi.
Toyota Traigo 24 oferuje 3 rodzaje sterowania funkcjami hydraulicznymi.
Standardowe dźwignie hydrauliczne lub opcjonalnie elektroniczne minidźwignie albo dźwignie wielofunkcyjne zamontowane na wygodnym
podłokietniku.
Jasna i zwięzła informacja
Traigo 24 posiada powiększony wyświetlacz wielofunkcyjny, dzięki
któremu operator jest cały czas informowany o parametrach wózka.
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Najważniejsze informacje są wyświetlane jako pierwsze, zaś bardziej
szczegółowe po naciśnięciu przycisku.
Wyświetlane informacje:
• Wskaźnik naładowania baterii
• Cyfrowy wskaźnik prędkości
• Wskaźnik położenia kół sterujących
• Wskaźnik głównego kierunku jazdy
• Wskaźnik wyboru mocy
• Wskaźnik niskiej prędkości (żółwiej)
• Wskaźnik hamulca ręcznego
• Wskaźnik obecności operatora
Wielofunkcyjny wyświetlacz jest również używany do ustawiania
parametrów oraz pozwala na zdiagnozowanie usterki.
Dźwignie wielofunkcyjne
Dzięki prostym w obsłudze
dźwigniom wielofunkcyjnym
sterowanie funkcjami hydraulicznymi jest proste, precyzyjne
i szybkie.

Standardowe dźwignie
hydrauliczne
Standardowe dźwignie
hydrauliczne zapewniają szybkie
i łatwe kontrolowanie funkcji
hydraulicznych wózka.

Nisko położony stopień
wejściowy
Nisko położony stopień wejściowy
czyni wsiadanie i wysiadanie
z wózka łatwym dla każdego
operatora.

Elektroniczne mini-dźwignie
Elektroniczne mini-dźwignie
zapewniają łatwe i łagodne
kontrolowanie funkcji hydraulicznych końcami palców.

Przestrzeń na nogi
Duża przestrzeń na nogi zapewnia
operatorowi komfortową pozycję.

Toyota Traigo 24 - Środowisko

Troska o Środowisko
Wykonanie pracy przy minimalnym wpływie na środowisko jest wyzwaniem, do którego Toyota podchodzi bardzo poważnie. Nowy
wózek widłowy Traigo 24 jest dowodem tego zaangażowania. Podnosi to poprzeczkę odnośnie wymagań i odpowiedzialności za
środowisko w przemyśle transportu wewnętrznego.
Toyota Material Handling Europe (TMHE) wierzy, że dbałość o
środowisko naturalne jest kamieniem węgielnym dobrego sposobu
prowadzenia interesów. W procesie projektowania dbamy o to, by
ingerencja w środowisko była jak najmniejsza na każdym etapie życia
produktu: rozwoju, produkcji, eksploatacji i utylizacji.

Ostre standardy produkcyjne
Nasze wózki widłowe od początku są produkowane zgodnie z normami przemysłowymi ISO 14001- zapewniającymi minimalny wpływ
na środowisko. Wszystkie nasze produkty są projektowane z myślą o
wydajności, wytrzymałości i recycklingu.
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Toyota Traigo 24

Dynamizujemy Twój Biznes

Serwis

Wynajem

Toyota I_Site

Silne wsparcie
W Toyota Material Handling Europe (TMHE) znamy swoją rolę
rzetelnego partnera biznesowego. Nasza troska o Twój biznes nie
kończy się na dostarczeniu nowych wózków. Opracowaliśmy szeroką
ofertę rozwiązań biznesowych, do których zaliczamy Serwis, Wynajem
oraz system zarządzania flotą Toyota I_Site.
Rozwiązania serwisowe zostały stworzone w celu utrzymania
Twojego osprzętu w najlepszej kondycji, abyś mógł skupić się na
kluczowych sprawach. Elastyczne kontrakty serwisowe, pozwolą Ci
wybrać ofertę odpowiednią do Twoich potrzeb. Nasza sieć obejmuje
blisko 5.000 świetnie wyszkolonych serwisantów w 30 krajach
Europy.
Wynajem daje Ci możliwość dostosowania wielkości Twojej floty do
konkretnych potrzeb. W połączeniu z kontraktami full-serwisowymi,
gwarantowaną wydajnością i elastycznością, oferta wynajmu spełni
Twoje oczekiwania odnośnie floty wózków.

AUSTRIA - BELARUS - BELGIUM - BULGARIA - CYPRUS - CZECH REPUBLIC
DENMARK - ESTONIA - FINLAND - FRANCE - GERMANY - GREECE - HUNGARY

Toyota I_Site jest systemem zarządzania flotą, który dostarczy Ci
niezbędnych informacji, abyś mógł obniżyć koszty i podnieść
wydajność Twojej floty. Nasi eksperci pomogą Ci ustawić odpowiednie opcje monitorowania i raportowania wyników – takich jak
zarządzanie dostępem, raportowanie uderzeń i utylizacja floty.
Dodatkowo dostarczymy Ci odpowiednie informacje i analizy abyś
mógł obniżyć koszty, zwiększyć wydajność Twojej floty oraz poprawić
bezpieczeństwo.
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ICELAND - IRELAND - ITALY - LATVIA - LITHUANIA - LUXEMBOURG - MALTA
NETHERLANDS - NORWAY - POLAND - PORTUGAL - ROMANIA - RUSSIA
SLOVAKIA - SLOVENIA - SPAIN - SWEDEN - SWITZERLAND - TURKEY
UKRAINE - UNITED KINGDOM

Toyota Traigo 24

Transport wewnętrzny w Europie
Przez lata, Toyota umocniła swoją silną pozycję w Europie, ustaliła bliskie
obszary powiązań z klientami by móc w większym stopniu spełniać ich
wymagania. Działa w ponad 30 krajach. Biura europejskie Toyota
Material Handling Europe (TMHE) znajdują się w Ancenis (Francja),
Bolonii (Włochy), Brukseli (Belgia) i Mjölby (Szwecja), a ośrodki
produkcyjne w Ancenis, Bolonii i Mjölby.
Grupa Toyota Material Handling
Grupa Toyota Material Handling zajmująca się transportem
wewnętrznym jest częścią Toyota Industries Corporation, która
działa na całym świecie, posiadając ośrodki produkcyjne w
Europie, Japonii, Chinach i USA. Dzięki inwestowaniu w nowe
technologie i technikę produkcji, Toyota dąży do dostarczenia
klientom najlepszych produktów przeznaczonych do transportu
wewnętrznego i zapewnienia najlepszego serwisu na rynku.
System Produkcyjny Toyota
System Produkcyjny Toyota (TPS) upoważnia członków zespołu do
optymalizowania jakości produktów przez ciągłe ulepszanie procesów oraz eliminowanie niepotrzebnych strat. TPS obejmuje zbiór

wiedzy, wartości i procedur, nakłada na każdego pracownika
odpowiedzialność na każdym etapie produkcji oraz zachęca
każdego członka zespołu do dążenia do doskonałości. Dzisiaj TPS
jest punktem odniesienia wśród producentów motoryzacyjnych
i powiązanych z nimi przemysłów. Nasze metody umożliwiają
osiągnięcie określonych korzyści i zaspokojenie oczekiwań
klientów.
Badania i Rozwój
Toyota Material Handling Europe czerpie korzyści z rozległego
doświadczenia Toyoty w przemyśle motoryzacyjnym, szczególnie
w zakresie silników. Dzięki posiadaniu ogromnej przewagi w
dziedzinie prac badawczo – rozwojowych (R&D), programów
wspomagających i ekspertyz inżynierskich, Toyota opracowała
szereg światowej klasy technologii. Inteligentne wykorzystanie
elektroniki i sterowania komputerowego miało swój znaczny
udział w stworzeniu bardziej ergonomicznych i przyjaznych warunków pracy operatora, przyczyniając się tym samym do
bezpieczeństwa w miejscu pracy.
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Toyota Traigo 24

Wybierz parametry odpowiadające
Twoim potrzebom
Bezpieczeństwo
SAS redukcja prędkości podczas skręcania
SAS kontrola pochyłu masztu do przodu
SAS kontrola prędkości pochyłu masztu do tyłu
SAS poziomowanie wideł
SAS aktywny synchronizator sterowania
SAS blokada funkcji hydraulicznych
Czujnik obecności operatora (OPS)
Opcja niskiej prędkości (żółwiej)
Redukcja maksymalnej prędkości jazdy przy podniesionym ładunku
Redukcja przyspieszenia przy podniesionym ładunku
Wskaźnik pochyłu masztu
Dostęp za pomocą kodu PIN
Światło ostrzegawcze pulsujące
Sygnał cofania wózka
Lusterko panoramiczne

Wydajność
Technologia AC
Układ pedałów jak w samochodzie
Możliwość wyboru ułożenia pedałów
Wysuwana bateria

Trwałość
Wzmocniona konstrukcja zewnętrzna
Licznik czasu do następnego przeglądu
Wyprodukowany w oparciu o System Produkcyjny Toyota (TPS)

Ergonomia jazdy
Nisko umieszczony i szeroki stopień wejściowy
Duży uchwyt pomocniczy dla kierowcy
Wąska kolumna kierownicy
Mała średnica kola kierownicy
Regulowany kąt pochylenia kolumny kierownicy
Cyfrowy wyświetlacz ułatwiający odczytanie parametrów wózka
Dźwignia zmiany kierunku jazdy
System stabilizacji pozycji operatora (ORS)
Mini-dźwignie
Fotel operatora pokryty tkaniną
Dźwignie wielofunkcyjne
Kompletnie zamykane kabiny zapewniające wygodę podczas pracy na zewnątrz pomieszczeń
Podwyższony daszek ochronny

Środowisko
Fabryki Toyoty posiadają certyfikaty ISO 14001

Opcja

x
x
x
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x
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x
x
x
x
x
x
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Toyota Traigo 24

7FBEST10

7FBEST13

7FBEST15

Specyfikacja
Model
Udźwig
Środek ciężkości ładunku
Maksymalna wysokość podnoszenia
Prędkość jazdy
z ładunkiem
bez ładunku
Prędkość podnoszenia
z ładunkiem
bez ładunku
Promień skrętu
Wa
Długość do czoła wideł
l2
Wysokość daszka
ochronnego
h6
Rozstaw osi
y
Długość całkowita
b1
Rozstaw kół przednich
b10
Napięci
Maksymalna bateria

(kg)
(mm)
(mm)
(km)
(km/h)
(mm/sec.)
(mm/sec.)
(mm)
(mm)

7FBEST10
1000
500
6500
12
12.5
320
520
1230
1565

7FBEST13
1250
500
6500
12
12.5
310
520
1400
1725

7FBEST15
1500
500
6500
12
12.5
300
520
1450
1780

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(v)
(Ah)

2055
985
990
835
24
500

2055
1145
990
835
24
875

2055
1200
990
835
24
1000
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TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.

The data in this brochure was determined based on our standard testing conditions. Operating performance may vary depending on the actual specification and condition of the truck as well
as the condition of the operating area. Availability and specifications are determined regionally and are subject to change without notice. Please consult your authorised Toyota distributor for
details. Due to photography and printing, colour of actual forklift may vary from this brochure. Some pictures have been computer enhanced.
Dentsu Brussels Group – April 2009 - n° 1/720/010/0532t.

