Dizel Forkliftler

[1.5 ton]

[1.8 ton]

[2.0 ton]

FD15T14

FD18T13

FD20T4

[2.5 ton]
FD25T4

FHD25C3A

FHD15T3Z

FHD18T3Z

FHD20T3A

FD25T3Z

FHD25T3A

FD20T3Z

Innovative Machine

Hepsinden Daha İyi, Yenilikçi Forkliftler
TCM'nin geleneksel ürün konsepti olan mükemmel performans ve kaliteyi takip eden, eşsiz sağlamlık ve kullanıcı doﬆu
özelliklerini sunan INOMA serisi, daha kolay kullanım, daha fazla konfor, gelişmiş manevra kabiliyeti, güvenlik garantisi
ve daha uzun dayanıklılık için tamamen yenilendi ve yeniden tasarlandı. TCM'nin olağanüﬆü teknoloji uzmanlığı ve
güçlü yönleri sayesinde, iNOMA forklift, sınıfında en iyi performansı sağlarken üﬆün konfor ve güvenlik sunar.

[3.0 ton]
FD30T4

[3.5 ton]
FHD30T3A

FD35T3S

FD30T3Z
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ELİŞTİRİLMİŞ
OPERATÖR KONFORU

Hem motor hem de motor muhafazası için çiftli yüzer siﬆemin
kullanılmasıyla önemli ölçüde azaltılmış titreşim
Koltuk ile motor ve şanzıman arasındaki dört noktalı titreşim emici kauçuk
takozlar titreşimin operatöre minimum seviyede yansımasını sağlar. Buna
ek olarak, aynı dört noktalı süspansiyonun motor kapağında da
kullanılması, makina titreşimlerini azaltmada çiftli etki yaratmaktadır.

Daha geniş ve kullanışlı (ayak
bölmesi) pedal grubu zemin alan
Eğim silindirleri taban sacının altına gizlenerek,
taban alanı % 45'lik oranda genişletimiş ve böylece
operatöre rahat bir kullanım alanı bırakılmış olup
operatörün makinaya kolay binip-inmesi
sağlanmıştır.

Çok daha elverişli konumlandırılmış el freni
mekanizması
El freni, kolay giriş ve çıkışı sağlamak için direksiyon
simidinin sağında bulunur. El frenindeki çift etkili olarak fren
serbeﬆ bırakma özelliği güvenliği daha fazla artırır.

Geniş görüşe sahip asansör (Dört
silindirli)

(2-3ton modellerde mevcut)
Arttırılmış ileri görüş alanı sağlamak için silindirler simetrik olarak
orta kızağın iç sol ve iç sağ tarafına yerleştirilmiştir.

Ekstra geniş basamak
sayesinde makinaya kolay
binip-inebilme

Genişletilmiş basamak, forklifte daha güvenli
ve daha konforlu binip-inmeye olanak sunar.

4

Entegre tip çatal kaydırma ataşmanı (side
shifter)

Entegre tip side-shifter maksimum yük kapasitesi, maksimum
çatal görünürlüğü ve sarsıntısız, güvenilir çalışma sağlamak için
geliştirildi.

Süspansiyonlu fonksiyonel
koltuk
Operatör koltuğu, güçlendirilmiş sürücü
deﬆeği, azaltılmış titreşim, operatör ağırlık
ayarı, ileri ve geri yatırma, arka cep, emniyet
kemeri, oturulduğunu algılayan sensör ve
kızakla pedal grubuna olan mesafe ayarı
yapılabilme
özellikleri
ile
maksimum
ergonomiye sahiptir.

Şeﬀaf pleksiglass koruyucu
Operatör mahali tavanına sabitlenen şeﬀaf
koruyucu, yağmurlu havalarda da dış
mekanda rahat bir çalışmaya imkan tanır.
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O
iNOMA

aşağıya alınması ve direksiyon simidi bağlantı kolonunun
kısaltılması ile mümkün oldu.

YA

iNOMA

daha

için kontrol konsolunun sağ üﬆ tarafında bulunur.

konforlu kullanım hissi ile operatör doﬆu bir tasarım elde edilmiştir.

Arka denge ağırlığı daha iyi bir görüş açısı için yeniden şekillendirilmiştir.
Arka ağırlığın arka üﬆ bölümünün yuvarlak şekli, geriye doğru hareket
esnasında görünürlüğü önemli ölçüde arttırarak daha güvenli bir sürüş
imkanı sunar.

tasarım direksiyon,
getiriyor.

Interlock & Lift Lock

Motor çalışır durumda iken operatör
koltuğundan kalkarsa, kilitleme siﬆemleri
forkliftin hareket etmesini önler ve yük taşıma
siﬆemini devre dışı bırakır. Ayrıca Lift lock ile
kontak anahtarının çevrilmediği durumda
hidrolik kumanda levyesi devre dışı bırakılarak
çatalların inmesi engellenir.

r
eti nedeniyle ihtiyaç duyduğu
dengesi iyileştirilmektedir.

genelde elleri ile bu bölgeden deﬆek alırlar.

çalışma esnasında bile okunması kolaydır.

karşı dayanıklıdır.
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OLAY BAKIM VE ÇEVRE
DOSTU

landırılarak soğutma suyu sıcaklığı düşürülmüştür.

Avrupa normlarına uygun düşük emisyonlu
motorlar

Emisyon kontrolü ve motor yönetimi siﬆemi, EU Stage ⅢB
düzenlemelerinde istenen emisyon seviyelerini karşılayan,
mükemmel güç ve güvenilirlik sunan motorlar.

silindirlerini

yeniden

asansörünü

geniş

konumlandırarak

görüş

açısını

kızakları ile daha da geliştirildi.

zımanlar, sizlere en yüksek kaliteyi sunar.

silindirler ile arttırılmış
dayanıklılık

(2-3,5 ton modeller için ﬆandart, 1,8 ton
için opsiyon)
Yüksek dayanıklılık sağlayan yağ
doldurulmuş kaldırma silindirleri aynı
zamanda hidrolik yağ çalışma sıcaklığının
yaklaşık 10°C düşürülmesini sağlar.
Böylece daha az ısıya maruz kalan tüm
hidrolik ekipmanların dayanım süresi yani
ömrü uzatılmış olur.

Tek parçalı taban sacı
Tek parçadan oluşan taban sacı herhangi bir alet kullanmadan
kolaylıkla sökülebildiğinden kolay kontrol ve bakım imkanı sunar.

Kolay erişilebilirlik ve bakım için sökülebilir yan
kapaklar

Tek dokunuşla sökülebilir yan kapaklar ve geniş açılabilen bir kaput
sayesinde kontrol ve bakım daha kolay gerçekleştirilebilir.

M

TCM direksiyon aksı

Yeni bir TCM tasarımı olan direksiyon aksı, zorlu uygulamalarda üstün
dayanıklılık sunmak için geliştirildi.
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parçalı olarak kaynak yapılması, tüm yapıya daha iyi

Elektrikli parçaların ve diğer komponentlerin
entegre edilmiş düzeni

Sigorta kutusu, röle ve akü gibi elektrik parçaları olabildiğince kompakt
bir alanda düzgün bir şekilde entegre edildiğinden bakım ve kontrolleri
daha kolay gerçekleştirilebilir.

Portatif eldiven kutusu

Çıkarılabilir ve taşınabilir.

Bardaklık

Bardak, kalem ve diğer küçük
eşyaları muhafaza etmek için
elverişli.
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Standart özelliklerin bütünü ile forklift
performansında yeni bir boyut yaratma
Kapasitesi 3,5 ila 5,0 ton olan FD Serisi, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni
özellikler sunar; bunlar, otomatik 2 vitesli şanzıman ve mükemmel manevra kabiliyeti için
sınıfının ötesinde kaldırma hızı, düşük titreşimli 6 silindirli motor, kullanımı kolay elektrik
düğmeleri ve hidrolik levyeler ve gelişmiş operatör konforu ve güvenliği için emniyet öncelikli
operatör koltuğu ve alüminyum radyatör ve yüksek dayanıklılık için soğutma kanatlarına sahip
bir tork konvertörü. Tüm bunlar üretkenlik ve verimlilik artışına katkıda bulunmak için bir araya
geldiler.

FD

Serisi

Dört yenilikçi performans

FD35 / FD40 / FD45 / FD50
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MANEVRA KABİLİYETİ

OPERATÖR KONFORU

GÜVENLİK

DAYANIKLILIK
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Eğim silindirleri
kapaklarla gizlenmiştir.
Ⅲ
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siﬆemi

33.3
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ÜSTÜN
GÜVENLİK

4

Yan destekli emniyetli koltuk

YÜKSEK
DAYANIKLILIK

1

Rijit yapıda diferansiyel ve
akslar

2

Daimi yağla dolu kaldırma
silindirleri
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Alüminyum radyatör

3
Soğutma kanatlı tork konvertörü

1

artırmak

2

İleri yönde görüş açısı 10%
oranında iyileştirilmiştir

Nötr konum güvenliği

((3,5 - 4 tonluk önceki modellerimizin
standart tip asansörü ile karşılaştırıldığında)
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Otomatik kilitlemeli
amortisörlü motor kaputu
3

Y ükseğe montajlı stop
lambaları

Önceki modelden
40 mm daha
geniştir
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Yeni dizel motorumuz daha çevreci
ve daha güçlü çalışıyor!
TCM FD60'dan FD100’e kadar olan forkliftler, en son teknolojiye sahip
çeşitli özelliklerle birlikte daha güçlü ve çevre doﬆu olmak üzere önemli
ölçüde geliştirildi. EU Stage IIIA yönetmeliklerinde iﬆenen emisyon
seviyelerini karşılayan, elektronik kontrollü dizel motorlara sahiptir. Hem
bugünün hem de yarının yük taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için daha
çevre doﬆu ve daha yüksek üretkenlik sunuyor.

ÇEVRE DOSTU
KONFORLU
GUVENLİ
EKONOMİK
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FD60 / FD70 / FD80 / FD100
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ÇEVRE DOSTU

OPERATÖR KONFORU

Daha yeşil bir dizel motor ile daha çevre doﬆu olma arayışı

Daha kolay operasyon

*

7

*
:

5.193cc

1

:

87.0kW at 486.7N-m at
2,000rpm 1,500rpm
(Gross)

(Gross)
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2

5

3

8%

1/ Isuzu 4HK1-TC Diesel Engine
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1

göﬆerge paneli

3 Nötr pozisyona otomatik geçiş

2

sinyal kolu ile entegredir

yapan sinyal kolu

4 Tam hidrolik direksiyon

5 Direksiyon simidi sapmasının

otomatik olarak düzeltilmesi

EGR

is
s

Common rail

6 Elektrikli yürüyüş yönü kolu

7
s

(

2.8
1.6

)

3.0
3.0

saniye

saniye
（FD100-2 ）
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EKONOMİ
işini

Kişisel eşyalarınızı muhafaza edebileceğiniz bölüm.

*

OPSİYONEL EKİPMAN

Geri Aydınlatma

Üﬆten Egzoz

Ön Cam ve Silecek

Hava Kanallı Dolgu Laﬆik
ayar

Çelik Kabin
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Ön Hava Temizleyici

Çelik Kabin ve Klima
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