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Ładowanie rozładowanie i transport Składowanie

DOPPIO PSD
Kompaktowy wózek ręczny  
do transportu podwójnych palet

Do załadunku rozładunku 
 podnośników dokowych,  składowania 
podwójnych palet i krótkodystanso-
wego transportu wewnętrznego 
Zdolność do rozładunku 2 palet 
 jednocześnie, ułożonych podwójnie 
na ciężarówce. Dyszel  sterujący. 
Dostęp kodem PIN i diagnostyka 

pokładowa za pomocą komputera Atlet.
Udźwig: 1250 kg, 1600 kg wersja z szerokim 

rozstawem podpór. 
Wysokość podnoszenia: do 2 m 

SOLO PSL
Kompaktowy wózek ręczny

Do ładunku/rozładunku, składowania i krótkiego transportu 
wewnętrznego. Lekki, nadający się do stosowania na wyższych 
piętrach.
Udźwig: 1250 kg
Wysokość podnoszenia: do 2 m

ALTO PS
Kompaktowy wózek ręczny

Do składowania i krótkiego transportu  
wewnętrznego. Doskonały do ciasnych  
przestrzeni. Dyszel sterujący, AC i  
czterokołowa konstrukcja. Dostęp  
kodem PIN i diagnostyka pokładowa  
za pomocą komputera Atlet.
Udźwig: 1250 kg
Wysokość podnoszenia: do 3,6 m

ALTO PSH
Wersja do prac ciężkich o udźwigu do 4,8 m.
Udźwig: 1600/2000 kg
Wysokość podnoszenia: do 4,8 m

NOVA TSP
Wózek ręczny z pozycją do stania

Wszechstronny wózek z pozycją do  
stania nadaje się do składowania,  
wewnętrznego transportu, transportu  
podwójnych palet i kompletacji  
zamówień. Składana lub stała  
platforma operatora. Składane  
boczne osłony operatora.
Udźwig: 1200/1400/1500 kg
Wysokość podnoszenia: do 5,4 m

PRESTO PLP CD
Kompaktowy wózek w wersji stojącej do dwóch palet

Do załadunku/rozładunku na rampach  
przeładunkowych. Pobieranie dwóch  
palet i transport wewnętrzny. 
Zdolność transportowania dwóch palet  
jednocześnie. Składana platforma i  
boczne osłony, lub stała platforma. 
Odpowiednia przyczepność na zakrę- 
tach we wszystkich warunkach. Dostęp  
poprzez kody PIN oraz diagnostyka  
pokładowa z komputerem ATLET.
Udźwigi: 800+1000kg/2000 kg  
z podnoszeniem na  
szerokim rozstawie.
Wysokości podnoszenia: 1,7 m

PICCOLO PLL
Kompaktowy ręczny wózek paletowy

ERGO ALL / XLL
Niskie podnośniki  
z pozycją do stania  
i siedzenia

Do ładunku/rozładunku na podnośnikach dokowych i transportu 
wewnętrznego. Składana platforma, składane zabezpieczenie 
boczne lub stała platforma kierowcy. Friction Force zapewnia 
optymalne tarcie w każdych warunkach.
Udźwig: 2000/2500 kg

PRESTO PLP 
Wózek paletowy z podestem

Do ładunku/rozładunku na podnośnikach 
dokowych i krótkodystansowego transportu 
wewnętrznego. Wygodny i bezpieczny  
w obsłudze dyszlem sterującym. ATC na  
kod PIN, ustawienie kategorii kierowcy i  
diagnostyka pokładowa. Unoszące się koła.
Udźwig: 1450/1800/2000 kg

Do uzupełniania produkcyjnego, kompleto-
wania zamówień i krótkodystansowego trans-
portu wewnętrznego. Wygodny i bezpieczny 

w obsłudze dyszlem  
sterującym. ATC na kod 
PIN,  ustawienie kategorii 
 kierowcy i diagnostyka 
pokładowa.  
Unoszące się koła.
Udźwig: 1800 kg

Wysokość podnoszenia: 730 mm

DUO PLE
Kompaktowy ręczny wózek  
paletowy z podnoszonymi widłami

Do wewnętrznego transportu podczas ciężkich operacji. 
Doskonała widoczność. Szeroki zakres opcji i dodatków.  
AC. System Stabilizacji S3. ATC na kod PIN.
Udźwig: 2000 kg



ERGO A
Wózek z pozycją do stania
Konstrukcja Atlet

Wszechstronny, oszczędzający miejsce  
wózek z pozycją do stania nadaje się do  
wydajnego składowania, przenoszenia  
podwójnych palet. Składane stabilizatory  
boczne gwarantują większą nośność.  
Wersje junior i senior. AC.  
System Wspierania Stabilności S3.
Udźwig: 1600/2000 kg
Wysokość podnoszenia: do 6,3 m

Widły teleskopowe do układania podwójnych  
palet na głębokość w regałach i dodatkowego  
zasięgu przy załadunku samochodów.  
Tradycyjne  
manewrowanie  
przy złożonych  
widłach.  
Wersje junior i senior.  
Komputer ATC z kodem PIN.  
AC. System Stabilizacji S3.
Udźwig: 1000 kg
Wysokość podnoszenia: do 6,3 m

ERGO ATF/XTF
Wózek z widłami teleskopowymi  
z pozycją do stania i siedzenia

ERGO XML
Wózki podwójne z pozycją  
do siedzenia

Udźwig: 1600 kg
Wysokość podnoszenia: do 1,5 m

ERGO X
Wózek z pozycją siedzącą
Konstrukcja Atlet

Wszechstronny, oszczędzający miejsce.  
Do składowania, transportu wewnętrznego  
i transportu podwójnych palet. Składane  
stabilizatory boczne gwarantują większą  
nośność. Wersje junior i senior.  
Komputer ATC z kodem PIN. AC.  
System Stabilizacji S3.
Udźwig: 1600/2000 kg
Wysokość podnoszenia: do 6,3 m

TERGO® UMS/UHD/UHX   
Wózek transportowy

Czołowa na rynku ergonomia z w pełni  
regulowaną pozycją operatora sprawiają,  
że operator pozostaje skupiony i wydajny przez  
całą zmianę. Wraz z osobistymi ustawieniami  
pozwalającymi na najlepszą wydajność,  
Systemem Stabilizacji S3, zaawansowane  
funkcje jak Aktywna Redukcja Obrotu ASR  
i System wspomagający ustalanie wysokości  
wideł LAS sprawiają, że jest to naprawdę  
wydajny wózek transportowy. Dzięki możliwości  
szybkiej wymiany akumulatora możliwa jest  
praca na wiele zmian. 
Udźwig: 1600/2000/2500 kg
Wysokość  
podnoszenia: do 12,1 m

TERGO® ULS   
Wózek transportowy  
z wąskim podwoziem

Zwrotny i wydajny wózek transportowy  
do magazynów i fabryk o średniej  
intensywności operacji. Wysoka jakość,  
wydajność i ergonomia za najniższy  
koszt. Dostępny z szerokim wachlarzem  
opcji do idealnego dostosowania  
do transportu twoich materiałów.
Udźwig: 1200/1400 kg
Wysokość podnoszenia: do 7,25 m

TERGO® UFS 
Wózek transportowy czterokierunkowy

Wielokierunkowy wózek transportowy do  
składowania i transportu długich i niewygodnych 
ładunków w ciasnych miejscach. Nadaje się  
również do ogólnej pracy z paletami.
Udźwig: 2000/2500 kg
Wysokość podnoszenia: do 9 m

TERGO® UND  
Wózek transportowy z wąskim podwoziem

Wąskie podwozie i mocny, szeroki maszt  
zapewniają najwyższą wydajność podnoszenia.  
Odpowiedni do składowania o średniej  
intensywności i różnej logistyce,  
łącznie ze składowaniem wjazdowym,  
gdzie priorytetem są małe wymiary.
Udźwig: 1400 kg
Wysokość podnoszenia: do 8,95 m

Zaprojektowany specjalnie do pracy  
z zastosowaniem podwójnej głębokości  
oszczędzającej miejsce. Wózki transpor- 
towe do zadań ciężkich firmy Atlet są również dostępne w wersji  
z teleskopowymi widłami. Jest to stabilność, wydajność i ergonomia 
bez kompromisów – specjalnie dla twojej produktywności magazynowej.
Udźwig: 1600/2000/2500 kg
Wysokość podnoszenia: do 12,1 m

TERGO® UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF 
Wózek transportowy. Widły teleskopowe



Transport w wąskim korytarzu

TERGO FORTE URF
Obrotowy wózek transportowy  
do 10,35 m

Wózek obrotowy samojezdny do  
bardzo wąskich korytarzy na 1,6 m.  
Wózek może manewrować w bardzo  
wąskich korytarzach i swobodnie  
w magazynie. Wysokie składowanie  
i wysoki udźwig przy maksymalnym  
komforcie.
Udźwig: 1250/1500 kg
Wysokość podnoszenia:  
do 10,35 m

ESP ERGO Podnośnikowy do kompletacji
Wózek VNA z podnoszoną kabiną,  
podnośnikowy/do kompletacji

Bardzo wąski korytarz,  
podnoszona kabina,  
podnośnikowe/do kompletacji  
zamówień.Do efektywnego  
składowania, prowadzoneszyną  
lub przewodem w korytarzach  
od 1,5 m. Obrotowa głowica/ 
widły teleskopowe. 
Jako opcja, urządzenie  
z półautomatycznym  
systemem
pozycjonowania. 
Udźwig: 500/1500 kg
Wysokości  
podnoszenia:  
do 15,85 m

Kompletacja zamówień

TEMPO PP
Niskopoziomowy wózek  
do kompletacji zamówień

Tempo PPL – z niskim wejściem,  
do kompletowania z poziomów: „zero”  
i okazjonalnie z pierwszego.  
Opcjonalnie System  
Stabilizacji S3 oraz serwo.
Udźwig: 2000/2500 kg

Tempo PPD – z szybkim podnośnikiem platformy  
operatora do częstej komplementacji na pierwszym poziomie.  
Opcjonalnie System Stabilizacji S3 oraz serwo.
Udźwig: 2000/2500 kg

Tempo PPF – z regulowaną wysokością wideł. Opcjonalnie System 
Stabilizacji S3 oraz serwo.
Udźwig: 1200 kg
Wysokość podnoszenia: 950 mm

Tempo PPC – łączy szybki podnośnik  
platformy kierowcy z regulowaną  
wysokością wideł. Opcjonalnie System  
Stabilizacji S3 oraz serwo.
Udźwig: 1200 kg
Wysokość podnoszenia: 950 mm

Tempo PPS – ciężka wersja  
z podnośnikiem nożycowym  
z opcją szybkiego podnośnika  
platformy kierowcy. Opcjonalnie  
System Stabilizacji S3 oraz serwo.
Udźwig: 2000 kg
Wysokość podnoszenia: 900 mm

OP 
Wysokopoziomowy wózek  
do kompletacji zamówień

OPM – podnosi do 4,5 m.  
Do podnoszenia na 3 poziomy  
wzwyż.
Udźwig: 1000 kg

OPH – Podnosi do 6,9 m. Do szerokich  
i wąskich korytarzy, składowania  
na regałach lub półkach.
Udźwig: 1000 kg

OPC – Podnosi do 7,8 m. ‘Skośne  
podnoszenie’. Opcjonalne pozycjonowanie  
kontroli i sterowania. Do szerokich i wąskich  
korytarzy, składowania na regałach lub półkach.
Udźwig: 1000 kg

OPS – Podnosi do 9,85 m. Wyjątkowa stabilność i bezpieczeństwo 
podnoszenia na skrajnej wysokości w korytarzach szerokich lub 
bardzo wąskich. Opcjonalne pozycjonowanie kontroli i sterowania.
Udźwig: 1000 kg
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LOGISTYKA
Analiza i planowanie operacji 
 magazynu i wielkości floty wózków.

WÓZKI
Szeroki wachlarz wózków magazy-
nowych i z przeciwwagą – dostoso-
wanych do twoich potrzeb przez 
Atlet.

WYNAJEM
Elastyczne i zindywidualizowane 
finansowanie – wynajem krótko i 
długoterminowy z gwarancją 
 dostępności.

SERWIS
Umowy serwisowe dostosowane do 
twoich operacji pozwalają oszczę-
dzić czas i zmaksymalizować czas 
pracy. Skorzystaj z usług oddanego 
mobilnego serwisanta Atlet.

SZKOLENIA
Dobrze przeszkoleni kierowcy 
 maksymalizują wydajność i bezpie-
czeństwo transportu materiałów.

BEZPIECZEŃSTWO
Inspekcje, analizy i rady ku zapew-
nieniu bezpiecznej pracy i niższych 
kosztów.

OPERACJA
Narzędzia analityczne do codzien-
nego monitorowania użycia wózków, 
bezpieczeństwa i ochrony 
 środowiska.

Dzięki firmie Atlet masz całkowitą kontrolę na operacjami transportu materiału. Od początku do końca  
– od planowania logistycznego poprzez dobór odpowiednich wózków, aż po finanse i serwisowanie – możesz 
zwiększyć wydajność działania magazynu i obniżyć całkowite koszty. Wykorzystaj firmę Atlet i skup się na  
swej głównej działalności.

Zrób to dobrze
z firmą ATLET.



Poznaj rodzinę Atlet. 
DNA zapewnia maksymalny czas pracy. 
Elastyczność i niezawodność są niezbędne, by przetrwać w dzisiejszym świecie 
biznesu. Najbardziej widoczne jest to w transporcie materiałów.

Dlatego właśnie Atlet jest pionierem unikalnej koncepcji produktów zwiększa-
jących niezawodność poprzez elastyczność komponentów. Mając jedynie siedem 
podstawowych podwozi i szeroki zakres modułów, możemy zaoferować tysiące 
możliwych do stworzenia wariantów wózków Atlet – każdy zbudowany trzymając 
się wysokich standardów technicznych i ergonomicznych dla twoich specjalistycz-
nych zadań – z wymiennymi komponentami.

Koncepcja ta pozwala nam również na zminimalizowanie części i komponentów, 
co jest jednym z powodów stojących za świetnym serwisem posprzedażowym 
firmy Atlet. Nasi mobilni serwisanci muszą pracować z niewielką ilością kompo-
nentów, a więc są w stanie naprawić przy pierwszej wizycie ponad 95% awarii.

Inżynieria Atlet oznacza zwiększony czas pracy bez postojów. Dla twojego biznesu 
może to znaczyć dużo.

Witaj w rodzinie.

Atlet AB
S-435 82 Mölnlycke
Sweden
Tel +46 31-98 40 00
Fax +46 31-88 46 86
info@atlet.se
www.atlet.com


