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CÉGUNK  TÖRTÉNETE

TÖRTÉNETÜNK ÉS IRÁNYULTSÁGUNK

CÉGÜNK IRÁNYVONALA

Dieter Modrey és Alfred Schütz 1993-ban 

alapította a DIMOS céget. A két tervező mérnök 

ekkor már vezető pozíciókban tevékenykedett a 

Sparte Lager und Flurförderfahrzeuge cégnél. 

A legmodernebb technika alkalmazásával, 

lépésről lépésre, fokozatosan továbbfejlesztették 

az egész termékválasztékot és ma már szinte 

minden alkalmazási lehetőséghez saját, egyedi 

megoldásokat alakítanak ki.

2008 nyara óta a DIMOS Petersbergben,Fuldá-

nál új telephelyet épített. A körülbelül 7000 m2 

területen, 2300 m2 gyártási területtel, a 

kiemelkedő infrastruktúra, és a motivált 

dolgozók mind garantálják a kiváló minőségű 

termékeket.

A DIMOS termékválasztéka nagyon széles: az 

elektromos több-utas, és négyutas targoncáktól, 

az elektromos platformos targoncákon és az 

egyedi kialakítású szállító járműveken (légi 

teheráruhoz) át, egészen az elektromos 

komissiózó targoncákig.

A termékek úgy vannak kialakítva és elkészítve, 

hogy azok mindig maximálisan  a Vevők 

igényeinek megfeleljenek. A magasfokú minőség 

és hozzáértés, ezek az érvek szólnak 

mellettünk,ezért az ügyfélkörünk folyamatosan 

nő. A belföldi és külföldi partnereink, akik a 

faiparban, fémiparban, üvegiparban és 

textiliparban stb. tevékenykednek 

anyagmozgatásuknak megfelelő termékeket 

kapják.
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ELŐNYÖK

360°

4  I  Termékprogram – Több-Utas Kormányrendszer

TERMÉKEINK

TÖBBIRÁNYÚ VEZÉRLŐRENDSZER

OLDALVILLÁS TARGONCÁK

ELEKTROMOS - TÖBBUTAS - OLDALVILLÁS TARGONCA

ELEKTROMOS - TÖBBUTAS - OLDALVILLÁS TARGONCA 

TEHER KÍSÉRŐ KABINNAL

ELEKTROMOS - NÉGYUTAS - OLDALVILLÁS TARGONCA

GYALOGKÍSÉRETŰ NÉGYUTAS – OLDALVILLÁS TARGONCA

TOLÓOSZLOPOS TARGONCÁK

PLATÓS SZÁLLÍTÓTARGONCA

ELEKTROMOS - TÖBBUTAS -

PLATÓS SZÁLLÍTÓTARGONCA

ELEKTROMOS - KOMISSIÓZÓS -

PLATÓS SZÁLLÍTÓTARGONCA

KOMISSIÓZÓ TARGONCÁK

REPÜLŐTÉRI TARGONCÁK

RAKLAPSZÁLLÍTÓK

X-WAY MOVER

REPTÉRI KISZOLGÁLÓ GÉPEK

EGYEDI  MEGOLDÁSOK

TÁVVEZÉRLÉSŰ TARGONCÁK

TEXTILIPARI SPECIÁLIS JÁRMŰVEK

ÜVEGSZÁLLÍTÓ RENDSZEREK

Elektromos, programozható,

többirányú kormányzás

Automatikus menetirány-választás

Automatikus vezérlőprogramok

minden irányú mozgáshoz

Optikai vezérlőprogram-kijelző

Extrém mozgásképesség,

milliméterpontos rendezés

Minimális fordulási sugár,

a forgáspont középen található (360°)

Elektromos parkolófék / rögzítőfék

Többutas kormányzású termékeinket

erről a szimbólumról ismerheti fel. 



1-12 t

spezial

1-30 t

65 t

spezial
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1-30 t

65 t

1-12 t

1-30 t

1-30 t

65 t

1-30 t

65 t

1-12 t

1-30 t

1-12 t

spezial

spezial

1-12 t

65 t

65 t

TÁROLÁSI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE

SZEMÉLYVÉDELEM

TERMÉKVÁLASZTÉK

A DIMOS elektromos oldalvillás targoncák növelik a tárolási kapacitást és csökkentik
hely- és pénzráfordítást a tárolási hely minimalizálásával.

DIMOS elektromos
oldalvillás targoncák

A tolóoszlopos targonca
-kal szélesebb20%

folyosót igényel.

A homlokvillás targonca
-kal szélesebb40%

folyosót igényel.

A munkahelyekről szóló rendelet alapján és az UVV általános előírásai alapján
csak akkor megengedett az anyagmozgató targoncák használata nem elegendő biztonsági távolság esetében,
ha ezek hatékony útvonal-ellenőrzővel vannak felszerelve.
A személyvédelmi rendszerek opcionálisan beszerezhetőek.

A gyorsabb és egyszerűbb átláthatóság érdekében itt találja
a jelmagyarázatot a későbbiekben bemutatott termékeink egyes funkcióihoz:

 Elektromos-többutas
vezérlőrendszer

 Elektromos platós
szállítótargonca 1 t – 65 t

 Készülék légi teherszállításhoz,
légi közlekedéshez

 Teherkísérő vezetőfülke
12,50 m emelési magasságig

 Elektromos komissiózó,
platós szállítótargonca

AC technológia

 Elektromos oldalvillás targonca,
készülék keskeny polcközökhöz

 Elektromos platós
szállítótargonca 1 t – 30 t

 Járművek csarnokokhoz
és kültéri területekhez

 Elektromos tolóoszlopos
targonca 1 t – 3,5 t

Teherbírás 1 t – 12 t-ig

 Szabademelésű speciális gép
1,5 t-ig

Textilszállító jármű

Speciálisan kialakított gép Rádióvezérlésű rendszer



DIMOS ELEKTROMOS – TÖBBUTAS – OLDALVILLÁS TARGONCÁK

A gép előnye az extrém fordulékonyságában,

a milliméterpontos manőverező képességében,

és tehergépkocsik könnyű megrakodásában és

kiürítésében rejlik. A Triplex-emelőoszlopos rendszer

lehetővé teszi a nagy magasságok elérését alacsony

haladási sebességnél.

Ez a többutas targonca különösen megfelelő 12 méteres

hosszúáruig. A hosszú emelővilla és az keresztüléses

vezetőállás lehetővé teszi a könnyű és biztonságos

kezelést és az optimális rálátást a szállítandó termékekre.

Ideális csarnokokban és kültéri használatra is a zárt

vezetőfülkéje miatt. Hosszú élettartam a 80 V-os

berendezéssel és magas akkumulátorkapacitás.

A kerekek szuperelasztikus gumival vannak ellátva

a magasabb vezetési komfort elérése érdekében,

a változó talajviszonyokhoz igazítva.
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Speciálisan keskeny átjárókhoz kidolgozva:

a járművet kompakt kialakítás, magas

teherbírás, és nagy emelési magasság jellemzi.

Személyvédelmi rendszer a csúcstechnológiás

lézerszkennerek segítségével, amely biztosítja

a hozzáférést a keskeny átjárókhoz, a raktár

egyéni adottságaihoz igazodva.

A DIMOS többutas oldalvillás targoncák királya.

A kezelőfülke segítségével a kezelő a

termékeket magas polcokra is fel tudja pakolni

- akár 12,5 m emelési magasságig,

és optimálisan ellenőrizheti a termékek

fel- és lepakolását.



KOMISSIÓZÓ TARGONCÁK

Többutas – komissiózó targonca két

kezelőállással, külön hidraulikusan állítható

kabinokkal, hosszúáruk komissiózásához,

a megfelelő magasságban. Szükség esetén

a Vevő igényeinek megfelelő speciális

egyedi kialakításokat is gyártjuk.

Eredetileg keskeny raktárakban való

használatra alakították ki, ám végül

komissiózó targoncaként érvényesült.

Mindegy, hogy mérésre, csomagolásra,

vagy a platón történő nyomtatásra

 használják, mindig ideális feltételeket

nyújt a komissiózáshoz.
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PLATÓS SZÁLLÍTÓTARGONCA & TOLÓOSZLOPOS TARGONCA

Rádiófrekvenciás vezérlésű platós szállítótargonca szerszámok,

alkatrészek és nehéz rakományok szállításához 65 t-ig.

Főként az autóiparban használják.

A gyártósor kiszolgálására lett kialakítva.

A többutas platós szállítótargonca fő jellemzője a flexibilitás

a láncos szállító segítségével, amely a platón helyezkedik el.

Szűkebb helyen is elfér. Két kezelőfülkével van kialakítva.

Tolóoszlopos targonca extrém szűk folyósókban történő

anyagmozgatáshoz,raklapok raktározásához.

Személyvédelmi rendszerrel kialakítva.



REPÜLOTÉRI TARGONCÁK

Egy gép mindenre. Multifunkcionális

szállítójármű reptéri teherszállításra.

Teherautók, targoncák, raktározási

rendszerek be- és kirakodására.

Polckezelő készülék a légi szállításhoz

2 területen: rakományok mérése

(kiegészítés a mérőberendezésekhez)

és szállítójármű helyi teherpályaudvarok

számára.

Raklapszállító légi rakományok szállítására

7 t-ig belső munkavégzésre.

Az elektromos vezérlésnek köszönhetően

precíz,pontos kormányzási manőverezéssel

rendelkezik. 

A DIMOS járműveket már a

Frankfurti Repülőtér,

Dubai Nemzetközi Repülőtér és a

Dubai Jebel Ali is használja. 
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EGYEDI GÉPEK

Elektromos – keresztüléses – targonca 10 t teherbírásig.

Speciális szállítógép, amely biztosítja a tekercsek

felvételét és szállítását. 

A váltóáramú meghajtás és az elektromos irányítás kiemelkedő

vezetési- és irányítási élményt eredményez.

Gyalogkíséretű többutas oldalvillás targonca,présszerszámok

be- és kipakolásához nyomdák számára 4 t-ig. 

A proportional vezérlés Joy-Stick-kel lehetővé teszi

az emelőoszlop funkcióinak vezérlését.

Platform a vonatójárműhöz kapcsolható.

Vonórúddal felszerelt.

HELIKOPTER SZÁLLÍTÓ PLATFORM



Üvegszállító hossz-irányú vezeőfülkével.

A vezetőfülke hidraulikusan függőlegesen és vízszintesen is

állítható az üveg csomagok biztosítása érdekében.

Teherbírás 8 t-ig.

TEXTIL & ÜVEGSZÁLLÍTÓ JÁRMUVEK

Elektromos kereszt-üléses targonca üvegtáróló állványok

mozgatására 10 t-ig.

A speciális, hidraulikusan emelhető plató lehetővé teszi

az üvegrakomány biztonságos felvételét és szállítását.

A kiemelkedő menet- és kormányzás váltóáramú rendszerrel

és elektromos vezérléssel.

Többutas oldalvillás targonca speciális villákkal a tekercsek

felvételéhez egyedi teherbírással.

Modern, alacsony karbantartási igényű váltóáramú rendszer.

Polcok kezeléséhez és szövőgépek működéséhez.
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