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LOGISTYKA
Analiza i planowanie operacji 
magazynuiwielkościflotywózków.

WÓZKI
Szerokiwachlarzwózków
magazynowychizprzeciwwagą 
– dostosowanych do twoich  
potrzeb przez Atlet.

WYNAJEM
Elastyczne i zindywidualizowane 
finansowanie–wynajemkrótko 
idługoterminowyzgwarancją
dostępności.

SERWIS
Umowy serwisowe dostosowane do 
twoichoperacjipozwalająoszczędzić
czasizmaksymalizowaćczaspracy.
Skorzystajzusługoddanegomobil-
nego serwisanta Atlet.

SZKOLENIA
Dobrze przeszkoleni kierowcy 
maksymalizująwydajnośćibezpie-
czeństwotransportumateriałów.

BEZPIECZEŃSTWO
Inspekcje, analizy i rady ku  
zapewnieniu bezpiecznej pracy  
iniższychkosztów.

OPERACJA
Narzędziaanalitycznedocodzien-
negomonitorowaniaużyciawózków,
bezpieczeństwaiochrony 
środowiska.

DziękifirmieAtletmaszcałkowitąkontrolęnaoperacjamitransportumateriału.Odpoczątkudo
końca – od planowania logistycznego poprzez dobór odpowiednich wózków, aż po finanse 
iserwisowanie–możeszzwiększyćwydajnośćdziałaniamagazynuiobniżyćcałkowitekoszty.
WykorzystajfirmęAtletiskupsięnaswejgłównejdziałalności.

Zrób to dobrze
z firmą Atlet.

Wózki reach truck 
Atlet Tergo® 
ULS•UND•UMS•UHD•UHX
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Zdumąprzedstawiamynowyzakres 
ergonomicznychwózkówtransportowych 
potrafiącychsprostaćnajwyższymstandardom:

Twoim.
PersonalizacjajestczęściąDNAAtlet.Od1958
Atlet tworzy innowacyjne i dostosowane do 
potrzebklientarozwiązaniatransportumateria-
łów.ProjektwózkaAtletzawszerozpoczynasię
odpodłożamagazynu,zeszczególnymuwzględ-
nieniemoperatoraipracy.Doszliśmytakżedo
wniosku,żetechnologiaskupiającasięnaludz-
kich potrzebach sprawia, że pracownicy są
bardziejwydajniiszczęśliwsi.Podczastworzenia
nowejgeneracjiwózkówAtletzadanienaszebyło
jasneiproste:zbudowaćnajbardziejzindywidu-
alizowanywózeknaświecie.Przeprowadziliśmy
rozmowyzoperatoramiwózkówimenadżerami
logistykinacałymświecie.Przeprowadziliśmy
badanianaukowenadergonomiąiuporczywymi
nadwyrężeniamiorazwrazzklientamiprzete-

stowaliśmy i usprawniliśmy prototypy wózków
w najtrudniejszych realnych warunkach. Podczas 
wszystkichetapówrozwojuproduktówtowarzy-
szyłonamiprowadziłonasjednopytanie:„Jak
możemysprawić,żewózekbędziebardziejzin-
dywidualizowany?” Projekt, technologia, wydaj-
ność,serwisowanieifinanse–wszystkopoto,
by spełnić wymagania i potrzeby najbardziej
wymagającychużytkownikówwózkównaświecie
wjaknajbardziejindywidualnysposób.Terazz
dumąprzedstawiamynajbardziejzindywiduali-
zowany,jakuważamy,wachlarzwózkówtrans-
portowych na świecie: zaprojektowanych, by
sprostały najwyższym standardom – twoim
standardom.

Ponadczasowa prawda o człowieku i maszynach
W roku 1993, Szwedzki Instytut Badawczy Transportu 
TFKwrazzfirmąAtletprzeprowadziłbadanianaukowe
(TFK1993:6)nadtym, jakzapobiegaćnadwyrężeniom
ludzkiegociałapodczasobsługiwózkamagazynowego,
gdyoperatorjeździbokiem.Wnioskibyłyjasne:środowisko
pracyoperatoramusibyćwpełnidostosowywalne.Nie
jesttożadnaskomplikowananauka,jednakstosującsię
dotejwiedzymożeszpodnieśćpracęnazupełnienowe
poziomywydajności.

Udowodniona ergonomia
W 2011 na Politechnice Chalmers w Goeteborgu w Szwecji 
przeprowadzono porównawcze badanie ewaluacyjne
ergonomiiwózkówtrzechróżnychproducentów.

„Wyniki* wykazały, że wózek widłowy Atlet Tergo 
pozwalała na przyjmowanie bardziej ergonomicznych 
pozycji przy pracy, niż inne wózki. Ergonomia ta pole-
gała na bardziej symetrycznym ułożeniu pleców i głowy, 
co zmniejszało napięcie w okolicy karku. Funkcjami 
przyczyniającymi się do ergonomii były stożkowe, prze-
chylające się siedzenie, ruchome podłoże, obecność 
oparcia na lewe ramię oraz pozycja kierownicy.” 

Anna-LisaOsvalder

ProfesorSystemówCzłowiek-Maszyna
Politechnika Chalmers

*odteoretycznychanalizkonstrukcjikabiny(1),videoobserwacji 
pozycjisiedzącejpodczasjazdy(2),posubiektywne 
oszacowaniekomfortu(3).



Maszynę
Tu nie chodzi o

Podłokietnik
Lewyiprawypodłokietnik
obniżająnapięciekarkui
ramion,możnajedostosować
do potrzeb operatora.

Niski hałas masztu
Precyzyjny projekt masztu, 
skutecznetłumienieruchów
masztu oraz technologia 
miękkiegozatrzymaniaprzy-
czyniająsiędobardzo
niskiegopoziomugłośności.

Osobiste ustawienia działania
Opcjonalnaprędkośćmaksymalna14,5km/hsprawia,żejest
tobardzoszybkiwózektransportowy.Abydopasowaćgo 
doumiejętnościjazdykażdegooperatora,działaniewózka
możnaustawićindywidualniewkomputerzewózkaATC. 
KodPINzapewniadostępdoindywidualnychustawień.

Wygodne wejście
Osobnystopieńzapewnia
niskieiwygodnewejście
(390mm).Wrazzespecjalnie
zaprojektowanym uchwytem 
zapewniatołatwiejszewsia-
danieiwysiadaniezwózka.

Mini kierownica
Unikatowa mini kierownica 
firmyAtletpozwalanałatwe
manewrowanie przy mini-
malnymnapięciuramienia,
karkuibarków.

Ruchome podłoże
Wystarczynacisnąćprzycisk, 
aoperatorjestwstanieobniżyć
lubwznieśćpodłożeo70mm 
–abyuzyskaćidealnąpozycję
jazdy (tylko w modelach UMS, 
UHDiUHX).

Przechylane 
siedzenie
Przypodnoszeniutowarów 
nadużąwysokość,oparcie
siedzeniamożnałatwoprze-
chylićwkabinieo18°celem
zwiększeniawidocznościi
ergonomii operatora (tylko w 
modelachUMS,UHDiUHX).

Obszerna kabina
Wysoki dach i obszerna 
kabinasprawiają,żeoperator
czujesiędobrzewwózku.

Wytrzymałe koło
Unikatowyprojektkołao 
większejśrednicy,cozapewnia
większąwytrzymałość.

Koncepcja 
 ProVision
System masztowy ProVision, 
ułożonepodkątempasy
ochronnenagłowąorazsłupki
zoptymalizowanesą,by
zapewnićpełnąwidoczność
dookoła,bezpieczeństwoi
produktywność.

Wąskie oparcie
Nasze specjalnie zaprojekto-
wanewąskieoparciepozwala
operatorowinazwrócenie
tułowiawstronękierunku 
      jazdy, co zmniejsza  
napięciekarku.

Pedały jak w samochodzie
Abyzwiększyćbezpieczeństwojazdy,pedałyułożone
sąnatejsamejzasadzie,jakwsamochodzie–pedał
przyspieszeniapoprawej,hamulecpośrodku.Wyłącznik
bezpieczeństwapolewejobsługiwanyjestzużyciem
minimumwysiłku.Gdywózeksięnieporusza,hamulec
postojowywłączasięautomatycznie.



Ciebie
Tu chodzi o

Ergonomiczna 
pozycja barku
Opierająclewybark 
operatora na oparciu, mini 
kierownicaAtletułatwia 
obracanieciałemwkierunku
wózka.

10% w górę
Przezokoło10%czasupracy,
widływózkaznajdująsiętak
wysoko,żeoperatormusi
patrzećwgórę.Przechylane
siedzenieobniżatenwysiłek.

74% ruchu 
 kierownicy
Operująckierownicą,lewe
ramięporuszasięprzez 
74%czasujazdy.

Zrelaksowana 
 postawa
Zmniejszającnapięciekarku,
pleców,barkuiłokcia,podło-
kietnik i mini kierownica 
zapewniajązrelaksowaną
postawęimniejszenapięcie.

20% w tył
Operatorjedzieok.20% 
wkierunkuwideł.

75% kontaktu  
z siedzeniem
75%ciałaoperatorastykasię
zsiedzeniemwózka–dlatego
siedzeniejesttakważneprzy
zapewnianiuwydajności
operatoraprzezcałązmianę.

70% do przodu
Przezwiększośćczasujedzie
siędoprzodu.Naszamini
kierownica zapewnia zrelak-
sowanąpozycjęciała.

Intuicyjność stóp
Abykontrolowaćprędkość 
i hamowanie, operator intu-
icyjneużywaprawejstopy.

Łatwe wejście/
wyjście
Podczas zmiany, operator  
wielokrotnie wchodzi do kabiny  
iopuszczają.Naszełatwe 
wejście/wyjściesprawia, 
żeniejesttotrudne.

1000 obrotów 
głowy na godzinę
Operatorobracagłowąponad
1000razywciągugodziny.

Pełny widok dookoła
Dziękinaszejkoncepcji 
ProVision, kierowca ma widocz-
nośćwewszystkiestrony,co
zapewniabezpiecznąobsługę.

2000 ruchów  
ramienia na godzinę
Wczasiegodzinypracyramię
operatoraporuszasięnawet
2000 razy.



To bardzo 
proste:
Technologiaskupiającasięnaludziachoznaczaszczęśliwszychiproduk-
tywniejszych pracowników. Dlatego właśnie nasze wózki transportowe
Atlet Tergo®nowejgeneracjidoskonaledopasowująsiędoindywidualnych
operatorów.Wyobraźsobiewózekw100%dostosowanydotwoichpotrzeb
w transportowaniumateriałów – ile korzyści przyniosłoby to twojemu
 biznesowi?

Nowy Atlet Tergo® – najbardziej zindywidualizowany wózek 
 transportowy.



Innowacyjna 

technologia dla twojej 

produktywności.
Regulowana  
pozycja kierowcy

Abyoperatorzachowałskupieniepod-
czascałejzmiany,siedzenie,podłoże,
podłokietnik i kontrola mogą zostać
dostosowanedo rozmiarówoperatora.
Wsumiemożnawprowadzić9różnych
ustawień W sumie dziewięć różnych
parametrów może być ustawianych
(ULS/UNDsiedemróżnychustawień).

Personalne  
ustawienia kodu PIN

Działanie Tergo® może zostać dosto-
sowane do pracy lub doświadczenia
poszczególnychoperatorów.Ustawienia
ID użytkownika połączone są z 350
osobistymikodamiPIN.Każdyoperator
może dostosować wózek do swoich
preferencji.

Ergonomiczna  
mini kierownica

Badanianaukowedowodzą,żeoperator
zmieniapołożeniekierownicy2000razy
nagodzinę.Taminikierownicazzawie-
szonymwpowietrzupodłokietnikiemjest
unikatowąinnowacjąAtlet,którazmniej-
szawysiłekoperatorapodczasdługich
zmiancelemosiągnięciamaksymalnej
produktywności,kontroliikomfortu.

Kontrola kierunku  
bez użycia rąk

Korzystając z pedału przyspieszenia
dozmianykierunkuwprzód lubw tył,
operatormożeskupićsięnaobsłudze
do trzech funkcji hydraulicznych jedno-
cześniezużyciemprawejręki.

Intuicyjna deska rozdzielcza  
i interfejs kontrolny

Rozstawienieprzyrządówipanelstero-
waniapalcamijestidealne,sąoneskiero-
wanekuoperatorowi,byzoptymalizować
widoknanie,kontrolęibezpieczeństwo.
Wyraźniewidaćwszystkieważneinfor-
macje operatora, aktywne funkcje i 
wskaźnikibezpieczeństwa.

Przechylane siedzenie  
z unikalnym oparciem Ergo

Najnowocześniejszesiedzenie,obejmu-
jąceprzechylenieo18°wmodelachUMS,
UHDiUHX,zmniejszanapięciekarkui
plecówprzyprzenoszeniumateriałówna
wysokości.Przechylaneoparciedosto-
sowuje się do wagi operatora maksy-
malizując komfort. Ułatwia również
zwrócenie tułowia w kierunku jazdy,
zmniejszając powtarzające się urazy
wywołanenadwyrężeniem.

Dynamiczny Układ  
Kontroli, DCC

DziękiAtletDCC,wydajnośćwózkajest
znaczniezwiększona,abezpieczeństwo
zmaksymalizowane.DCCzapewniadużą
prędkość na zakrętach, jednak jeśli
operatorchceominąćprzeszkodę,wózek
automatycznie zwalnia, by zapewnić
bezpieczeństwo.
(DCC jestczęściąwszystkichwózków
transportowych Tergo® wyposażonych
wS3).

System  
Stabilizacji S3
Zwiększapewnośćope-

ratora w czasie jazdy, Atlet S3 zapewnia 
najlepszewbranżybezpieczeństwo.Aby
zapewnić stabilność jazdy w różnych
sytuacjach, technologia S3 obejmuje 
wiele funkcji, jak Dynamiczny Układ
Kontroli. Przewożąc ładunki wysoko,
Zoptymalizowana Kontrola Pracy dosto-
sowuje nachylenie masztu i prędkość
wysięgnika celemmaksymalizacji sta-
bilnościibezpieczeństwa(opcjawULS).

Technologia  
diagnozy w kabinie
Wachlarz wózków Atlet
Tergo® obejmuje unikalny 
Komputer Pokładowy

Atlet (ATC) z technologią zmagistralą
CAN. Technologia ta pozwala serwisan-
towinaszybkieiłatwezdiagnozowanie
wózka i jaknajszybszeoddaniegodo
ponownegoużytku,maksymalizująctym
samym czas pracy.

Koncepcja  
modułowej budowy
Wszystkie wózki Atlet
zaprojektowanesązgod-
niezunikalnąkoncepcją

modułowejbudowyAtlet, co zwiększa
jakośćiograniczailośćużytychczęści.
Dlategonasimobilniserwisanciprzewożą
ograniczoną ilość części zapasowych,
copozwalanaskutecznąnaprawęprzy
pierwszejwizyciew95%przypadków.
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Inteligentnenarzędziauniwersalnedokorzystaniaz 
magazynu i produkcji – ergonomiczne, ekonomiczne i twoje.

Tergo® 

ULS
Tergo® 

UND
Kompaktowy Tergo ULS jest naszym najzwrotniejszym i najbardziej ekono-
micznymwózkiemtransportowym,prawdziwymwózkiemAtletwkażdymcalu.
Wydajność, stabilność i niezawodność spełniają wymagania i zapewnią
produktywnośćorazniskiekosztyutrzymaniawózkawczasiejegożywot-
ności. Jest tooptymalna kombinacjawydajności i ekonomii, uniwersalne

narzędzie,jakiegopotrzebujeszwswoichśredniointensywnychpracachprzytransporto-
waniumateriałówowadzedo1400kgInnowacyjnaergonomiaitechnologiabezpieczeństwa
zapewniają wydajność operatora podczas wielu zadań – dawka witamin dla twojego
 magazynu w idealnej cenie.

Intuicyjna praca kierowcy  
iwyraźniewidoczne
 informacje.

Zwrotne podwozie (1120mm 
szerokościwULSiUND)uła-
twiatransportmateriałóww
ciasnych obszarach.

Ergologia(opcjonalna)pozwala
nabezpiecznąiłatwąobsługę
wszystkichfunkcjizaładow-
czychjednązaciśniętąręka.

Tergo UND 
Opartynawąskimpodwoziu,jednak
przeznaczonydojeszczewyższego
podnoszenia i wydajności podno-
szenia. Jeśli wyposażymy go w
opcjonalnekoładoprowadnicszy-
nowych wraz z zabezpieczeniem na 
głową,nadajesięrównieżdoskła-
dowania wąskiego i głębokiego.
UND to doskonała kombinacja do
średniointensywnychzastosowań.

Zwiększającbezpieczeństwo 
iproduktywność,innowacyjna
konstrukcja masztu ProVision 
firmyAtletobejmujeprzechy-
lany maszt, starannie zintegro-
wane przewody hydrauliczne  
iwidocznąkaretkęwideł,co
zwiększastabilnośćiwidocz-
ność.

JakwszystkiewózkiAtlet,
ULSiUNDzbudowanesą 
woparciuomodułycelem
maksymalizacji czasu pracy  
izapewnienianiskichkosztów
utrzymania.

Intuicyjne  informacje Zwrotne podwozie Innowacyjny maszt

Kontroler  
Ergologic

Konstrukcja 
Modułowa

> > >

> >

 ULS 120 ULS 140 UND 140

Udźwigwkg 1200 1400 1400

Środekciężkości 600 600 600

Szerokośćwózkawmm 1120 1120 1120

Maksymalnawysokośćpodnoszeniawmm 7250 7250 8950



Przechylane 
 siedzenie

Najbardziejzindywidualizowanywózektransportowy
światajestrównieżnajbardziejwszechstronny.

AtletTergoUMStowózekuniwersalnyprzezdużeU.Zaprojektowanogo
tak,byporadziłsobieniemalzkażdymzadaniemtransportumateriałóww
twoim magazynie. Transport wewnętrzny i układanie, z udźwigiem do
2000kg – UMS bez trudu radzi sobie podczas bardzo intensywnych operacji. 
Opcjonalnypakiet14,5km/hsprawia,żejesttobardzoproduktywnywózek

transportowydowydajnegotransportumateriałów.Zawszesprawny,zawszedodyspozycji.

  

Tergo® 

UMS

Regulowane Podłoże> >
Elektrycznie regulowana 
wysokośćpodłożaułatwia
odnalezienie idealnej pozycji 
jazdy.

Mini kierownica i zawieszony 
wpowietrzupodłokietnik
zapewniajązrelaksowaną,
nieskręconąpozycję.

HydraulikamasztówProVision
firmyTergojeststarannie
zintegrowanawkonstrukcję
masztu,bynieograniczać
widocznościoperatora.Pręty
podtrzymującetakżezapew-
niajądobrąwidoczność
 operatora.

Przechylane siedzenie dosto-
sowane do wagi operatora 
ułatwiaprzewóztowarówna
wysokości.

Akumulatorłatwopoddać
inspekcjibezkonieczności
opuszczaniawózkaprzez
operatora.Wystarczypodłą-
czyćpodstawęakumulatora
do hydraulicznego systemu 
wysięgnika.

Przechylanymasztułatwia
bezpieczny transport na wyso-
kośćdo10metrów,zwłaszcza
wwąskichkorytarzach.

Łatwo dostępny
Akumulator

Przechylany masztMini kierownica

Koncepcja
ProVision

>

>

>

>

 UMS 160 UMS 200   

Udźwigwkg 1600 2000

Środekciężkości 600 600

Szerokośćwózkawmm 1270 1270/1397

Maksymalnawysokośćpodnoszeniawmm 8950 8950



Im trudniejsze zadanie,  
tymwięcejsiłypotrzeba.

Osiągnięcienajwyższychpoziomówwymaga
czegoś wyjątkowego. A ściślej mówiąc:
Tergo® UHX. Posiadając wysoki udźwig,
UHX jest niezawodnym partnerem przy
nawet najbardziej wymagającymmagazy-

nowaniu na wysokich poziomach. Solidna konstrukcja 
podwozia i niezwykła stabilność zapewniają wydajność
najwyższychlotów.Jesttowydajność,ergonomiainieza-
wodnośćbezkompromisów–dostosowanadotwojejpro-
duktywności.

Tergo® 

UHD
Tergo® 

UHX

Zaprojektowane dla optymal-
negobezpieczeństwaiwidocz-
ności,prętyzabezpieczające
dachuisłupkibocznepoma-
lowanesąnanieodblaskowy,
ciemny kolor oraz nachylone 
tak,byzwiększyćwidoczność
dookoła.

Świetnawydajnośćistabilna
konstrukcjamasztupozwalają
na bezpieczne podnoszenie 
towarównanawet12,1metra.

Wytrzymałe  
koło napędowe Wysoka widoczność Do 12,1 metra> > >

Sięgającpogwiazdorstwo,sławę 
ifortunę–wmagazyniebliskociebie.

 UHD 200 UHD 250

Udźwigwkg 2000 2500

Środekciężkości 600 600

Szerokośćwózkawmm 1270/1397 1397

Maksymalnawysokość
podnoszenia w mm 11500 8950

 Tergo UHX 200

Udźwigwkg 2000

Środekciężkości 600

Szerokośćwózkawmm 1397

Maksymalnawysokośćpodnoszeniawmm 12100

Najtrudniejsze zadania nie pozostawiają
miejsca na kompromisy.Wózek transpor-
towy Atlet Tergo® jest odpowiednio silny. 
Wszystko, od szerokiego solidnego pod-
wozia, poprzez precyzyjny maszt, po dzia-

łaniewózka i niezawodnośćoperacyjną, zaprojektowane
zostało, by spełnić najwyższe wymagania w każdych
warunkach.Dobrzeradzącsobiezładunkamido2500kgw
niemalkażdychwarunkach,łączniezchłodniami,świato-
wejklasyergonomiaiunikalnamodułowakonstrukcjaAtlet
zapewniająprzyjazną serwisowaniu technologię, jeszcze
bardziej ulepszającą niezawodne działanie 24/7 i niskie
koszty utrzymania.

Nowekołonapędowezuni-
kalnąkonstrukcjąbieżnika 
iwiększąśrednicązapewnia-
jącąwiększąprzyczepność 
itrwałość.Łatwydostęp
umożliwiaszybkąiwydajną
wymianę,redukująckoszty 
imaksymalizującczaspracy.

Wachlarz Atlet Tergo zapro-
jektowanyzostałzsolidnym
podwoziemiczęściami 
wysokiejjakości,cosprosta
wymaganiom pracy na wiele 
zmian.

> Solidne podwozie



1. Kontroler Ergologic
Jeszczebardziejusprawniającwydajnośći
ergonomię, ten unikalny wielofunkcyjny
drążek aktywuje siedem różnych funkcji,
m.in.podnoszenie,opuszczanie,wyciąganie
i przechylanie za pomocą tego samego
kontrolera. Wszystko ergonomiczne i bardzo 
logiczne.

2. Technologia wymiany akumulatora
Możnałatwoprzeprowadzićinspekcjęaku-
mulatora bez konieczności opuszczania
wózka przez operatora. Opcjonalne rolki
stalowepozwalająnawymianęakumulatora
z obu stron wózka. Dla intensywnych
operacji, system „fast track powerbed” z
 silnikowymi rolkami stalowymi pozwala na 
wymianęakumulatorawminutę.

3. Wysoka wydajność 14,5km/h
CzyniącAtlet Tergo bardzo szybkimwóz-
kiem transportowym, ten pakiet zwiększa
najwyższąprędkośćo16%–zestandardo-
wych12,5km/hdo14,5km/h.

4. Sterowanie 360°
Jeśli wolisz system nieograniczonego
sterowania360°,Tergoposiadatakąopty-
malnąfunkcję.Zużyciemosobistegokodu
PIN,możeszwybraćmiędzy180°i360°.

5. Midi kierownica
Jeśliwoliszmidikierownicę,dostosowana
jestidealniedotwojejlewejręki.Możliwość
dostosowania pozycji kierownicy i funkcja 
przechyleniazapewniająmaksymalnąela-
styczność.

6. Podstawka na dokumenty
Zamontowana na załączonym pasku
narzędzi,podstawkanadokumentyzapro-
wadzaporządekwpokładowymbiurze.

7. Pasek narzędzi
Dladodatkowegosprzętuoferujemywiele
opcji.RegulowaneuchwytyRAMoróżnej
długości dla klawiatury komputerowej,
monitoraiskanera,comożnaumieścićnie
tylko na pasku narzędzi, lecz także na
uchwycie wejścia. Wszystko zależy od
twoichupodobań.

8. Gniazdko elektryczne 12V
Gniazdkoelektrycznenadodatkowysprzęt
lubpoprostudoładowaniatwojejkomórki.

9. Wskaźnik wagi
Na wyświetlaczu znajduje się wskaźnik
wagi ładunku, jest też funkcja dodawania
wieluładunkówdo100000kg.

10. Smart Start
WyeliminujpotrzebęwpisywaniakoduPIN
na początku z użyciem bezdotykowego
systemuSmartStart.Korzystajączróżnych
wózkówTergo,przynieśswójosobistyklucz
SmartStart.Wózekrozpoznaciebieitwoje
personalne ustawienia.

11. Hamulce kół ładunkowych
Hamowanie wszystkimi trzema kołami
zwiększa bezpieczeństwo, zwłaszcza na
podłożuomałymtarciu,jakwchłodniach.
Hamulce kół ładunkowych są standardem
wUHD250.

12. Kamera i monitor
Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność
transportuwysokiejjakościkamerąimoni-
torem. Standardowo monitor montowany jest 
wzabezpieczeniunadgłową,zaśkamera
nawidłach.

13. System Pomocy Poziomowej, LAS
Unikalny system LAS intuicyjnie i automa-
tycznie odnajduje poziom składowania.
Przydajesiędopracowanianaodpowiedniej
wysokości wideł za każdym razem, co
znacznie usprawni wydajność transportu
towarów.

14. Aktywna Redukcja Obrotu, ASR
Utrata przyczepności koła przy w pełni
załadowanym wózku oznacza ryzyko dla
kierowcyorazpobliskichosób.Zoczekują-
cym na opatentowanie systemem ASR w 
twoimwózkuTergo, zwiększa się bezpie-
czeństwo, a zużycie koła napędowego
zostaje zmniejszone, co przekłada się na
dodatkoweoszczędności.

15. Przygotowanie chłodnicze (–35°C)
Przygotowaniechłodniczeobejmujeszeroki
zakres modyfikacji dla trwałości i maksy-
malnego czasu pracy w takich warunkach.

16. Kabina chłodniowa
Kabina chłodniowa Tergo zadowoli nawet
najbardziejwymagającegooperatora.Sze-
rokie wejście, przestrzenna kabina oraz
dużeszybypobokach iwgórnymzabez-
pieczeniu wraz z wydajnym wentylatorem i 
ogrzewaniem zapewniają kontrolę tempe-
raturyprzezoperatora,maksymalnąwydaj-
nośćikomfortprzezcałązmianę.

17. Podgrzewane siedzenie
Zwiększając komfort, elektryczny system
ogrzewania regulowany termostatem bez-
stopniowym dostępny jest dla siedzenia i
oparcia.Wzależnościodotoczeniawybierz
siedzeniepokrytetkaninąlubPVC.

Na jakiej indywidualności 
ci zależy?

Zaprojektowaliśmywachlarznajbardziejzindywidualizowanychwózkówna
świecie,abypomócoperatoromwoptymalnejpracy.Abyjeszczebardziej
spersonalizowaćswójsprzętAtletTergo,oferujemyszerokizakresspecjalnie
zaprojektowanychopcjiidodatków.Czegokolwiekwymagajątwojeoperacje,
znajdziesięwózekAtletw100%donichprzystosowany.Chceszpoznać
więcejopcjiTergo?

OpcjeAtletTergo®:

1 3 52

6 107, 12 16


