
tradice a kvalita

ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

MOTOROVÉ R2E



Pohon: DV – diesel, GV – LPG nebo CNG

Nosnost: 2,5 t / 3 t / 3,5 t / 4 t / 5 t

Čelní vysokozdvižné vozíky Balkancar řady R2E 

mají zcela nový moderní design, který vychází 

ze současných trendů, avšak se zachováním 

maximální funkčnosti, bezpečnosti a jednodu-

ché ergonomie. Vyznačují se lepší dynamikou 

jízdy, sníženou spotřebou pohonných hmot 

a sníženou hlučností. Součástí vozíku je 

přehledný přístrojový panel s kompletními 

provozními informacemi.

Hlavní přednosti:
- moderní design

- nízké provozní náklady

- zlepšené vlastnosti brzdného systému

- výborné technické parametry

Vhodné zejména pro:
- kombinované provozy (dvůr–hala)

- jedno až třísměnné provozy

Základní výbava:
zdvih 3 000 mm, vidlice 1 150 mm,

motory Toyota nebo Deutz

Nové čelní vysokozdvižné vozíky BALKANCAR přichází na trh 

se značným zlepšením v konkurenci provozních nákladů 

a zároveň přichází s lepší kvalitou, výkonem a produktivitou 

vozíku. Vozíky BALKANCAR mají spoustu nových a inova-

tivních změn oproti předchozím modelům. Tyto úpravy byly 

provedeny na základě potřeb zákazníků, ochrany

životního prostředí a také z důvodu snížení

nákladů na pořízení vozíku.

Nejlepší řešení 
pro váš výběr vozíku



 Stroje Balkancar RECORD R2E představují novou generaci moto-
rových vozíků. Splňují veškeré ekologické ukazatele, požadavky 
na bezpečnost a spolehlivost v souladu se směrnicemi Evropské 
Unie a mezinárodními normami. Snadný přístup ke všem agregá-
tům pro vás znamená záruku komfortního provozu a jednoduché 
technické obsluhy. Díky těmto vlastnostem jsou naše stroje 
u zákazníků velmi oblíbené a žádané.

Balkancar RECORD R2E  



KARDAN
Pro přesný, rychlý a silný přenos hnací síly od motoru do hnací 
nápravy je využit u těchto vozíků kardan, díky čemuž dochází také 
ke snížení vibrací vozíku a následnému zmenšení hlučnosti.

KOMFORT OBSLUHY
Přehledné a ergonomicky řešené pracovní místo umožňuje 
obsluze zvládnout i delší práci bez pocitu únavy. Ergonomicky tva-
rované sedadlo je možné uzpůsobit přesně podle postavy řidiče. 
Přístrojový panel tvoří modul s kombinovanou číselnou a světel-
nou indikací. Krátký sloupek řízení navíc zabezpečuje dostatek 
volného prostoru kolem pedálů.

PEVNÝ A STABILNÍ PODVOZEK
Svařovaná konstrukce je sestavena na základě dlouhodobých 
zkušeností výrobního závodu. Zajišťuje perfektní upevnění skupin 
agregátů. Samozřejmostí je zátěžové odzkoušení, což zaručuje 
spolehlivost stroje.

SPOLEHLIVÉ MOTORY TOYOTA A DEUTZ 
Provoz stroje zajišťují motory značek Toyota a Deutz, které splňují 
nejpřísnější emisní limity.

MULTIFUNKČNÍ PANEL S DISPLEJEM
Přístrojová deska obsahuje všechny provozní stavy vozíku a uka-
zatele sledování teploty chladicí kapaliny, množství paliva v nádrži 
a počet odpracovaných motohodin.

SNADNÁ MANÉVROVATELNOST
Díky malému poloměru otáčení dokáže stroj manévrovat i v 
prostorech s náročnějšími průjezdními podmínkami. Čtyřkolové 
provedení zajišťuje perfektní stabilitu stroje a tím pádem i bezpeč-
nost při manipulaci s vaším materiálem.

OVLÁDÁNÍ ZDVIHU
Nově vyvinuté hydraulické páky, které jsou umístěny vedle se-
dadla řidiče, zabezpečí pohodlné a rychlé ovládání hydraulických 
funkcí.

SYSTÉM MOKRÝCH BRZD
Použitím brzdového systému v olejové lázni bylo dosaženo lepší-
ho brzdného účinku a delší životností brzd.

Inteligentní ergonomie a vynikající komfort 



Zákaznická linka: 800 220 020
TEL: +420 416 533 799
FAX: +420 416 533 888

E -mail: info@balkancar.net
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R2E
ČISTÁ SÍLA, KTERÁ NEŠKODÍ 
VAŠEMU OKOLÍ 

Čelní vysokozdvižné vozíky Balkancar řady 

R2E mají zcela nový moderní design, který 

vychází ze současných trendů, avšak se za-

chováním maximální funkčnosti, bezpečnosti 

a jednoduché ergonomie. Vyznačují se lepší 

dynamikou jízdy, sníženou spotřebou pohon-

ných hmot a sníženou hlučností. Součástí 

vozíku je přehledný přístrojový panel s kom-

pletními provozními informacemi.

Snem každého kouče je mít 
ve svém týmu spolehlivé-
ho hráče, který tým podrží 
ve chvílích, kdy se zrovna 
nedaří, můžeme se o něho 
opřít a za jeho výsledky se 
nemusíme stydět. Hráče, 
který je týmem přirozeně 
respektován, hráče, za kte-
rého dáme ruku do ohně, 
hráče, který dovede svůj 
mančast  k vysněným cílům.

Za takového je možno považovat mani-
pulační techniku značky BALKANCAR. 
Nejenže se jedná o tradiční značku 
ve svém segmentu, která se může po-
chlubit více jak padesátiletou existencí, 
prodejem produktů do celého světa, ale 
především výjimečným výkonem a vyso-
kou spolehlivostí. Takový týmový hráč je 
k nezaplacení. 

Moderní designové prvky se snoubí 
s tradicí, na které značka staví již 50let. 
Oddělení výzkumu a vývoje společnosti 
BALKANCAR CZ, která značku na trh 
dodává, kontinuálně pracuje na zvyšování 
kvality v oblasti bezpečnosti, uživatelské-
ho komfortu i ochrany životního prostředí.

BALKANCAR je vaše dobrá volba!


