
WWW.HYSTER.EU

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



2

С над 140 модела машини за 
обработка и транспортиране на 
товари, продуктовата гама на Hyster 
е една от най-обширните в бранша, 
като обхваща целия спектър от 
машини, нужни за обработка на 
товари.

ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ СПРЯМО ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
От стандартно складово оборудване 
до контейнерни високо повдигачи, 
машините Hyster са подходящи при 
работа с всички видове палетизирани 
или непалетизирани товари с маса 
до 48 тона. Вие можете да бъдете 
сигурни, че Hyster ще предложи 
машини, които изцяло отговарят на 
Вашите бизнес нужди. С богат избор 
от възможности и допълнителни 
принадлежности, карите ще бъдат 
съобразени с Вашите конкретни 
условия и изисквания. Наред 
с базовите модели, готови да 
отговорят на нуждите на голяма част 
от клиентите, Hyster има обособен 
инженерен отдел, който може да 
разработи нестандартни машини за 
клиенти, работещи в специфични 
условия.

СКЛАДОВА ТЕХНИКА
Гамата включва транспалетни 
колички, стакери, ричтраци, ордер 
пикери и VNA машини, които 
предлагат решения за всеки склад 
при дейности като товарене / 
разтоварване на стоки, складови 
трансфери на къси и дълги 
разстояния, съхранение, подреждане, 
комисиониране, работа в хладилни 
камери, заедно с обширен набор 
от приспособления, спрямо 
конкретните бизнес условия. Всички 
кари са проектирани да осигуряват 
надеждност и ниски експлоатационни 
разходи, наред с удобство на водача 
и висока производителност.
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ЕЛЕКТРОКАРИ
Гамата обхваща електрокари с 
товароподемност от 1,3 до 5,5 тона. 
Чрез различните конфигурации 
на батериите и междуосните 
разстояния, електрокарите Hyster 
предлагат надеждност, сигурност, 
производителност, маневреност и 
продължителен експлоатационен живот. 
Гамата от различни продукти отговаря 
оптимално на изискванията на клиента 
за вътрешно или външно товарене / 
разтоварване, съхранение на суровини, 
готова продукция и производствени 
материали, като същевременно 
увеличава продуктивността и намалява 
оперативните разходи.

МОТОКАРИ С ДИЗЕЛОВ ИЛИ 
ГАЗОВ ДВИГАТЕЛ
HYSTER –FORTENS гама с 
товароподемност от 1,6 до 9.0 т.  
Дизелови и газови мотокари -  
осигуряват максимална гъвкавост, за да 
отговарят на вашите изисквания.  
С голямо разнообразие от конфигурации 
на двигатели и трансмисии, 
карите Hyster осигуряват отлична 
производителност, преместващи повече 
товари за единица време;намаляват 
Вашите експлоатационни разходи, 
благодарение на най-съвременните 
технологии и инженеринг. Водещият 
в отрасъла дизайн и ергономичност 
на карите минимизират умората 
на оператора, а надеждността и 
ефективността на карите е повишена с 
над 30%, благодарение на намаленото 
време за престой. Вложените 
качествени компоненти и лесният 
достъп за поддръжка са допълнителен 
гарант за висока производителност на 
кaрите Hyster.

МОТОКАРИ „ТЕЖКА КАТЕГОРИЯ“
Гамата на HYSTER от тежкотоварни 
мотокари и машини за обработка 
на контейнери предоставят водещи 
за пазара решения за обработка на 
товари в широк спектър от приложения 
за тежката индустрия, предлагайки 
широка гама от продукти с капацитет за 
обработка от 8 до 48 тона.
Благодарение на 60 годишния труд на 
специалистите от Hyster, фокусирани 
върху решението за всеки клиент по 
света, устойчивостта и надежността 
на тези машини тежка категория, е 
безспорна и неопровержима и налага 
Hyster като лидер в отрасъла.
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PLPM, ELPM 
2 500 KG @ 600 MM
Транспалетна количка
n Лесно управление
n Бърза помпа
n  Вариант от неръждаема 

стомана AIS1304

P2.0HL 
2 000 KG @ 600 MM
Високоповдигаща електрическа 
количка
n Мощна АС технология
n  Повишено сцепление и стабилност
n  Ергономичен дизайн на дръжката за 

управление

P2.0S, P2.0SE 
2 000 KG @ 600 MM
Електрическа количка с платформа
n  Максимална скорост до 8,5 (P2.0SE) 

или 12 км/час (P2.0S)
n  Мощна АС технология
n  Отличен контрол и маневреност

SC1.0 
1 000 KG @ 600 MM
Компактен стакер
n  Компактно шаси- увеличена 

достъпност
n  Ергономична дръжка, проектирана 

за максимален комфорт на 
оператора

n  Лесен достъп за смяна на батериите

P1.6, P1.8, P2.0, P2.2
1 600-2 200 KG @ 600 MM
Електрическа количка
n  Централно монтирана, скъсена управляваща глава, 

вертикално монтиран тягов двигател с интелигентно 
проектирана ергономичност

n  Отделението за батерията разполага с подсилен бъмпер, 
който защитава количката при сблъсък

n  Интегриран диагностичен дисплей – ранно сигнализиране 
при нужда от сервиз

PSC1.2 
1 200 KG @ 600 MM
Супер компактна електрическа 
количка
n  Компактно шаси, осигуряващо 

подобрена достъпност
n  Лесно и ергономично 

позиционирано управление,което 
намалява умората на оператора

n  Вградено зарядно устройство, за 
зареждане на място

PC1.4 
1 400 KG @ 600 MM
Компактна електрическа количка
n  Мото часовник и индикатор за 

разряда на батерията
n  Усилено компактно шаси, за 

подобрена достъпност
n  Ергономична дръжка за 

управление, проектирана 
за максимален комфорт на 
оператора

P2.0SD 
2 X 1 000 KG @ 600 MM
Стакер с платформа за два палета
n  Две скорости на движение  

до 8,5 км/час;
n  AC-DC Combi Mosfet контрол
n  АС тягов електромотор 

S1.0E 
1 000 KG @ 600 MM
Стакер
n  Компактна дължина на 

управляващата дръжка
n  Mosfet тракшън контрол
n  Бутон с натискане за вдигане  

и спускане

S1.0C, S1.2C, S1.5C 
1 000-1 500 KG @ 500 MM
Специален стакер
n  Автоматично освобождаване  

на спирачката
n  АС електромотор
n  Стъпенка за водача и покрив – опция

P2.5, P3.0 
2 500-3 000 KG @ 600 MM
Усилена електрическа количка
n Автоматично регенеративно спиране
n  Combi Mosfet тракшън контрол
n  Анти- инерционно потегляне

RP2.0N - RP2.5N
2 000-2 500 KG @ 600 MM
Електрическа количка със седящ водач
n  АС електромотори за движение  

и управление;
n  Два режима на управление : Стандартен 

вариант и обърнато управление като опция
n  Ново отделение за оператора, 

проектирано за максимален комфорт  
на оператора

S1.0, S1.2, S1.4, S1.6, S2.0, 
S1.2IL, S1.4IL, S1.6IL 
1 000-2 000 KG @ 600 MM
Стакер
n  Най-ниска консумация на енергия  

в класа си;
n  Двойно управление за по-голяма 

надежност
n  АС електромотори за движение  

и управление

S1.5S, S1.5S IL, S1.5S SL 
1 500 KG @ 600 MM
Стакер с платформа
n  Двойно управление за вдигане  

и спускане
n  AC-DC Combi Mosfet контрол
n  АС задвижващ електромотор

RS1.2, RS1.5 
1 250-1 500 KG @ 600 MM
Стакер със седящ водач
n  Автоматично освобождаване  

на спирачката
n  Регенериране на електроенергия  

при спиране
n  MOSFET тракшън контрол

R1.4, R1.6, R1.6N, R1.6HD, R2.0, R2.0HD, R2.5
1 400-2 500 KG @ 600 MM
Рийч трак
n  АС електромотори за движение, 

управление и хидравлика
n  Стандартни мачти с височина на повдигане 

от до 10500 мм и усилени мачти с височина 
на повдигане до 12 750мм

n  VCM система за контрол на машината
n  Двойно CAN bus окабеляване

МАШИНИ ЗА ВСЕКИ СКЛАД:  електрическа количка, стакери, ричтраци,  
 ордер пикери и VNA машини
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LO5.0T, LO7.0T 
5 000-7 000 KG
Електрически влекач
n  Солидна конструкция и надеждни 

компоненти, включително  
АС електромотори

n  Максимална скорост на движение  
12.5 км/ч

n  Ръкохватка за движение тип „скутер“ 
за улеснено управление

n  Идеален за захранване на поточна 
линия

E1.6XN, E1.8XN, E2.0XN
1 600-2 000 KG @ 500 MM 
n  48V с АС електродвигатели за 

всички функции
n  Модел 1,6т с ширина на работния 

коридор- 3216mm
n  1 метър широчина-позволяваща 

блоково складиране
n  18 км/ч максимална скорост на 

движение и 0,53 м/сек скорост  
на вдигане

J1.5XNT, J1.6XNT, J1.8XNT, J2.0XNT
1 500-2 000 KG @ 500 MM
n  Модернизиран дизайн  

с 3-опорна конфигурация
n  Преден задвижващ мост
n  E-hydraulic контрол - опционално
n  Намален работен коридор;
n  Най-ниска консумация на 

електроенергия в класа си
n  Мачта с отлична видимост

K1.0L, K1.0H, K1.0M
1 000 KG @ 600 MM
Ордър пикъри –средно и високо 
повдигащи
n Издигаща се платформа
n  АС електромотори за движение  

и хидравлика
n  Регенериране на енергия при 

спускане
n  Автоматична електрическа спирачна 

система

C1.0, C1.3, C1.5 
1 000-1 500 KG @ 600 MM
VNA МАШИНИ
n  Едновременен контрол на различни 

операции 
n  CANbus електронна комункационна 

система
n  АС електромотори за движение  

и хидравлика

J1.6XN, J1.8XN, J2.0XN
1 600-2 000 KG @ 500 MM
n  Модернизиран дизайн  

с 4-опорна конфигурация
n  E-hydraulic контрол - опционално 
n  Нулев радиус на завой
n  Електрокар с показатели  

на мотокар

E2.2XN, E2.5XN, E3.0XN, E3.2XN, E3.5XN
2 200-3 500 KG @ 500 MM
n  Компактно шаси и бандажни гуми, 

идеален избор при вътре складови 
операции.

n  Асинхронно задвижване с контрол на 
движението и повдигане/сваляне с 
възможност за персонални настройки

n  Увеличен експлоатационен интервал 
на батерията между презарежданията, 
опционално странично вадене и подмяна

n  Интегрирана система за диагностика и 
безпрепятствен сервизен достъп 

n  Ергономичен дизайн на отделението  
за оператора.

J2.2XN, J2.5XN, J3.0XN, J3.5XN
2 200-3 500 KG @ 500 MM
n  Асинхронно задвижване с контрол 

на движението и повдигане/сваляне 
с възможност за персонализирани 
настройки

n  Увеличен експлоатационен интервал 
на батерията между презарежданията, 
опционално странично вадене и подмяна 

n  Най-добрия в класа си по консумация на 
електро енергия

n  Интегрирана система за диагностика  
и безпрепятствен сервизен достъп 

n  Ергономичен дизайн на отделението  
на оператора

J4.0XN, J4.5XN, J5.0XN, J5.0XN6, J5.5XN6
4 000-4 999 KG @ 500 MM
5 000-5 500 KG @ 600 MM
n  Асинхронно задвижване с контрол на 

движението и повдигане/сваляне с 
възможност за персонални настройки

n  Увеличен експлоатационен живот  
на батерията и странично вадене  
и подмяна

n  Електрокар с поведение на мотокар
n  Интегрирана система за диагностика  

и безпрепятствен сервизен достъп 
n  Ергономичен дизайн на отделението  

за оператора.
n  Нулев радиус на завой

E4.0XN, E5.0XNS, E5.0XN, E5.50XN
4 000-5 000 KG @ 500 MM, 
5 500 KG @ 600 MM
n  Компактно шаси и бандажни гуми, 

идеален избор при вътре складови 
операции.

n  Интегрирана система за диагностика  
и безпрепятствен сервизен достъп 

n  Скорост на движение до 20 км/ч и 
максимална скорост на вдигане  
0,60 м/с

n  Стандартна 675 Ah 80V батерия
n  Ергономичен дизайн на отделението 

за оператора

A1.3XNT, A1.5XNT
1 300-1 500 KG @ 500 MM
n  Модернизиран дизайн  

с 3-опорна конфигурация
n  Задно задвижващо колело
n  E-hydraulic контрол – опционално
n  Намален работен коридор
n  1 метър широчина-позволяваща 

блоково складиране
n  Мачта с отлична видимост

LO1.0F, 2.0, 2.0S, LO2.5
1 000 @ 600 MM
2 000-2 500KG @ 1200 MM
Ниско повдигащ ордер пикер
n  Солидна конструкция и надеждни 

компоненти, включително АС 
електромотори

n  Максимална скорост на движение 13 км/ч
n  SCOOTER контрол за лесно управление
n  Ножичен лифт, повдигателна и повдигаща 

кабина- 48 различни вилици-налични като 
опция

ЕЛЕКТРОКАРИ:  3 и 4 колесни мотокари
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H8XM-6, H9-XM-6, H10XM-6, H12XM-6,  
H13XM-6, H14XM-6, H10XM-12, H16XM-6 
8 000-16 000 KG @ 600 MM, 10 000 KG @ 1200MM
n  Отлична видимост във всички посоки балгодарение 

на модерна кабина и скосена противотежест
n  Мощни, модерни и екологични индустриални 

двигатели
n  Защитните системи на двигателя и трансмисията, 

както и спирачките в маслена вана са стандартни.
n  Нова накланяща се настрани VISTA кабина с 

повишено удобство и комфорт на оператора и 
оптимизиран сервизен достъп

S4.0FT, S4.5FT, S5.5FT, S5.5FTS 
4 000KG @ 500MM, 4 500-5 500KG @ 600MM 
Компактен газов мотокар
n Електронно контролирани трансмисия и хидравлика
n  Стандартната VSM оптимизира представянето  

на машината и защитава основните компоненти  
на машината

n  Ергономичен дизайн на отделението за оператора.
n  Лесен и бърз сервизен достъп

S6.0FT, S7.0FT 
6 000-7 000KG @ 600MM 
Компактни дизелови и газови мотокари
n Електронно контролирани трансмисия и хидравлика
n  Стандартната VSM оптимизира представянето  

на машината и защитава основните компоненти  
на машината

n  Ергономичен дизайн на отделението за оператора 
n  Лесен и бърз сервизен достъп

H6.0FT, H7.0FT, H8.0FT, H9.0FT
6 000-9 000 KG @ 600MM, 8 000 KG @ 900MM
Дизелови и газови мотокари
n  Подходящи за употреба при работа за отговорни 

операции и натоварване на приспособленията 
n  Електронно контролирани трансмисии  

с 2 и 3 скорости и хидравлика
n  Ергономичен дизайн на отделението за оператора 
n  Лесен и бърз сервизен достъп

S2.0FT, S2.5FT, S3.0FT, S3.5FT 
2 000-3 500 KG @ 500 MM
Компактни газокари
n Електронно контролирани трансмисия и хидравлика
n  Стандартната VSM оптимизира представянето  

на машината и защитава основните компоненти  
на машината

n  Ергономичен дизайн на отделението за оператора.
n  Лесен и бърз сервизен достъп

H4.0FT5, H4.0FT6, H4.5FTS5, H4.5FT6, H5.0FT, H5.5FT
4 000-4 500 KG @ 500 MM, 4 000-5 500 KG @ 600 MM
Дизелови и газови мотокари
n  Предназначен за използване при специфични 

операции.
n  Електронно контролирани трансмисии  

с 1 и 2 скорости и хидравлика
n  Ергономичен дизайн на отделението за оператора 
n  Лесен и бърз сервизен достъп

H1.6FT, H1.8FT, H2.0FTS  
1 600-2 000 KG @ 500 MM
Дизелови и газови мотокари
n Електронно контролирани трансмисия и хидравлика
n  Стандартната VSM оптимизира представянето  

на машината и защитава основните компоненти  
на машината

n  Ергономичен дизайн на отделението за оператора.
n  Лесен и бърз сервизен достъп

H2.0XT, H2.5XT, H3.0XT  
2 000-3 000 KG @ 500 MM
Дизелови и газови мотокари
n  Подходящи за разнообразна дейност вътре в склада  

и извън него
n  Мощни индустриални двигатели – дизел 2,6 литра  

и 2,4 литров газов двигател
n  Отлична видимост във всички посоки, включително  

и през мачтовата система
n  Максимално изчистена машина със сервизни 

интервали през 500 моточаса

H2.0FT, H2.5FT, H3.0FT, H3.5FT  
2 000-3 500 KG @ 500 MM
Дизелови и газови мотокари
n Електронно контролирани трансмисия и хидравлика
n  Стандартната VSM оптимизира представянето  

на машината и защитава основните компоненти  
на машината

n  Ергономичен дизайн на отделението за оператора.
n  Лесен и бърз сервизен достъп

ДИЗЕЛОВИ И ГАЗОВИ МОТОКАРИ
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H16XM-7.5, H16XM-9, H18XM-9, H18XM-12
16 000 KG @ 750MM, 16 000 KG @ 900 MM 
18 000 KG @ 900MM, 18 000 KG @ 1200MM
n  Високо якостен дизайн с усилено шаси , повдигателна 

и количка.
n  Иновативнни работни режими: HiP или Eco-eLo–без 

загуба на производителност
n  Хидравлична система, осигуряваща подходящото 

налягане само при нужда.
n  VISTA кабина за оптимален комфорт на опертора
n  Най-висока скорост на вдигане в класа си, дори и при 

максимално натоварване

H25XMS-9, H25XM-12, H28XM-12, H30XM-9,  
H30XM-12, H32XM-9, H32XM-12 
25 000-32 000 KG @ 900 MM OR 1 200 MM
n  Мощен, модерен, екологичен дизелов двигател  

и автоматична транмисия;
n  Системата за защита на двигателя и трансмисията  

и маслените спирачки е заложена стандартно  
и не е опция

n  VISTA кабина за оптимален комфорт и видимост на 
опертора, както и накланяне за лесен сервизен достъп

n  Моделите с късо шаси са отлично решение за работа 
в ограничени пространства

H18XM-9, H18XMS-9, H20XM-9, H20XMS-9
18 000-20 000 KG @ 900 MM
n  Мощен, модерен, екологичен дизелов двигател  

и автоматична трансмисия
n  Системата за защита на двигателя и трансмисията  

и маслените спирачки е заложена стандартно  
и не е опция

n  VISTA кабина за оптимален комфорт и видимост 
на опертора, както и накланяне за лесен сервизен 
достъп

n  Моделите с късо шаси са отлично решение за работа 
в ограничени пространства

H36XMS-12, H40XMS-12, H40XM-12, H44XMS-12,  
H44XM-12, H48XMS-12, H48XM-12 
36 000-48 000 KG @ 1 200 MM
n  Голямо сходство със серия H40-50XM-16CH товарачи 

на контейнери и рич стакери
n  CUMMINS-QSM11-турбо дизелов двигател
n  4 степенна автоматична трансмисия с включен 

блокаж за напред и назад
n  Здрава мачтова конструкция

H6XM-12EC3-H7XM-12EC4
6 000-7 000 KG @ 1 220 MM
n  Машина за повдигане на празни контейнери – 

3 или 4 във височина
n  Произведен на базата на мотокарите от серия  

H13-16XM-6
n  Здрава конструкция на шасито и мачтовата уредба  

за изключителна стабилност и издръжливост.
n  Системата за защита на двигателя и трансмисията  

и маслените спирачки е заложена стандартно  
и не е опция

n  VISTA кабина за оптимален комфорт на опертора, 
както и накланяне за лесен сервизен достъп

REACHSTACKER - CONTAINER HANDLER
RS 45-27 CH, RS 45-31 CH, RS 46-36 CH,  
RS 46-41L CH, RS 46-41S CH, RS 46-41LS CH
n  Най-висока в класа си скорост на повдигане за 

максимална продуктивност
n  Hyster спредер за работа с контейнери ISO 20’ до 40’ 
n  Складиране до 5 то ниво на втори ред
n  Плъзгаща се VISTA кабина за отличен комфорт  

и видимост във всички посоки
n  Високо производителен агрегат с интегрирана 

система за защита

REACHSTACKER - INTERMODAL HANDLER
RS 45-24 IH, RS 45-28 IH, RS 46-33 IH,  
RS 46-38L IH, RS 46-38S IH, RS 46-38LS IH
n  Най-висока в класа си скорост на повдигане за 

максимална продуктивност
n  Hyster интермодален спредер за захващане на  

20‘ и 40‘ ISO контейнери, ремаркета на камиони 
n  PPS-механизъм за наклон на контейнера с хидравлика
n  Плъзгаща се VISTA кабина за отлична видимост,  

при различни позиции на оператора

H28XM-16CH, H32XM-16CH, H40XM-16CH, H44XM-16CH,  
H48XM-16CH, H50XM-16CH, H52XM-16CH 
24 000 – 52 000 KG @ 1610MM
n  Стакер за контейнери ISO 20’ до 40’ до 3,4 или 5 във 

височина на първия ред
n  Изнесена назад кабина VISTA с изключителна 

видимост във всички посоки 
n  Специален дизайн на захвата за максимална 

товароподемност 
n  4 скоростна трансмисия,система за защита  

на двигателя и хидравлични спирачна система

H18XM-12EC, H20XM-12EC, H23XM-12EC
8 500-9 000 KG @ 1 220 MM
n  Машина за повдигане на двойни или единични празни 

контейнери –до 8 във височина
n  Изнесена назад VISTA кабина за отличен комфорт  

и видимост 
n  Здрава конструкция на шасито и уникален 4в1 мачтов 

дизайн за стабилност и надеждност 
n  Високо – ефективен задвижващ агрегат за оптимална 

продуктивност
n  Водеща в класа си скорост на вдигане

МОТОКАРИ „ТЕЖКА КАТЕГОРИЯ“:  МОТОКАРИ ОТ 7,0 ДО 32,0 ТОНА  
 И МОТОКАРИ ЗА КОНТЕЙНЕРИ
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СИЛНИ ПАРТНЬОРИ. ЗДРАВИ КАРИ.TM

ЗА СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ НАВСЯКЪДЕ.

Hyster предлага пълна гама от складова техника, мото 
и електрокари, контейнерни кари и рич стакери. Hyster 
се ангажира и стреми да бъде Ваш партньор, а не само 
доставчик на кари.

Стремим се да предложим на нашите партньори пълно 
обслужване и оптимално решение на всички проблеми: 
когато се нуждаете от професионална консултация 
за Вашите нужди, пълно и квалифицирано сервизно 
обслужване или качествени резервни части, може да се 
доверите на Hyster.

Нашата мрежа от висококвалифицирани и обучени дилъри 
ще Ви осигури експертна и отговаряща на вашите нужди 
пълна поддръжка. Те могат да Ви предложат рентабилни 
финансови пакети или да Ви представят ефективни 
програми, за да сте сигурни, че получавате най-доброто 
качество на оптимална цена. Ние отговаряме за по - 
лесното пренасяне на материалите, за да може Вие да се 
фокусирате върху развитието на Вашият бизнес днес и  
за в бъдеще.

Hyster Europe е запазена марка на HYSTER-YALE UK LIMITED. Адрес на регистрация: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom.

Регистрирана в Англия и Уелс. Регистрационен номер на компанията: 02636775.

Hyster,  и FORTENS са запазени търговски марки и са регистрирани в Европейския съюз и някои други законодателства.

MONOTROL®, както и DURAMATCH  са запазени търговски марки в САЩ както и някои други законодателства. Продуктите на Hyster са обект на промяна без предизвестие.

Снимките на мотокарите може да се променят. 

Отпечатано в Холандия. Номер по каталог: 3990885  Изд. 20-02/17-TLC

HYSTER-BG  
София 1612, бул. Цар Борис III No: 126, ет. 1
Тел. : +359 2 9555 498  office@hyster-bg.com  www.hyster-bg.com

HYSTER EUROPE 
Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, England.
Tel: +44 (0) 1276 538500


