BAU M A N N
O L DA LV I L L Á STA R G O N C A
N E H É Z A N YAG O K –
RUGALMAS
K E Z E L ÉS É R E

Hosszú szállítmányok 3 – 45 t

OPTIMÁLIS KIALAKÍTÁS HOSSZÚ ANYAGOK
SZÁLLÍTÁSÁRA

ERGONOMIKUS FÜLKE – EXTRA SZÉLESSÉGBEN IS ELÉRHETŐ

Optimalizált anyagszállítás, megbízható kialakítású
gépekkel,melyek pontosan illeszkednek a teher és helyszükséglethez. BAUMANN az Oldalvillástargoncák
széles skáláját kínálja hosszú anyagok rakodásához és
terjedelmes áruk beltéri mozgatásához. Akár Fa-,Fém,Műanyag- vagy Építőiparban – BAUMANN Oldalvillástargonca Önnek megfelelő berendezés,mely növeli a
termékei kezelését.

Szinte az összes sorozat az újonnan kifejlesztett fülkével
is elérhető. Lenyűgöző a tér és az ergonómia. Egyértelmű
információs központ működésellenőrző-rendszerrel tájékoztat a gép aktuális állapotáról. Logikusan kialakított felhasználóbarát kezelőkarok kizárják a hibás működést. Ezek
lehetővé teszik a fáradtságmentes hosszú munkavégzést.
Nagy ablakok kialakításával körben optimális a kilátás.
Vezetőülés és a kartámasz több irányban állítható, tágas
lábtér a nagyobb komfortérzetért. A fülke négy szélességben rendelhető 750-től 1070 mm-ig, Hydro-perselyes
dupla kamrarendszer elnyeli a hossz- és keresztirányú rezgéseket, minimális szintre csökkenti a vezetőre ható vibrációt. A tetőablak kialakítása alapján vészkijáratként is használható, ez fontos biztonsági szempont szűkfolyosókban.

KAPCSOLAT A VEVŐKKEL
BAUMANN Ügyfelei számára egy megbízható és professzionális partner,világszerte elismert a szakértelem és a
professzionális megoldások magas minőségű területén.
Tapasztalt tervezők alkalmazzák ötleteiket,különösen a
biztonság és termelékenység terén. A világon Értékesítési- és minőségi Szerviz hálózatot alakítottunk ki és felépítettük a BAUMANN prémium kategóriát az Oldalvillástargoncák között – egyedi kialakítással,első osztályú
minőségben.

„BAUMANN” ÉS „BAUMANN ROSSO”
Egyes országokban a BAUMANN Oldalvillástargoncák
„BAUMANN ROSSO” néven forgalmazzuk. Felépítése megegyezik az eredeti gépekkel,speciális értékesítési partnereinknek ajánljuk. Megegyező név, egyazon gyártó,
megegyező minőség és megbízhatóság.

TEHERSTABILIZÁLÓ BILLENŐRENDSZER
A plató alatt elhelyezett kettő döntő munkahenger az alvázon a teher stabilizálásához szükséges. BAUMANN által
kifejlesztett stabilizáló-rendszer segítségével a villakocsi,
villák és a teher egyenetlen talajon is mindig vízszintesen
marad,ez megakadályozza a teher megcsúszását – egy
újabb biztonsági rendszer a BAUMANN-tól.

KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS, OPTIMÁLIS KILÁTÁS ÉS MÉG NAGYOBB KOMFORT

BAUMANN EMELŐOSZLOP

MOTOR ÉS HAJTÁS – ÚJ TECHNIKA

Emelőoszlopunk hosszú rakományok emelésére lett kifejlesztve és megépítve. Speciális profil kialakítás és pontos
görgő elhelyezéssel (ferdén elhelyezett oszlopgörgők a radiális és axiális erők miatt) biztosítjuk a hosszú működést.
A vékony kialakítású emelőoszlop biztonságos kilátást
biztosít. Már az alap Duplex-Oszlop is rendelkezik a plató
magasságáig szabademeléssel.
Az egyedi Szabademeléses- és a Triplex-Oszlop opcióként
számos emelésmagasság változatban rendelhető.

A BAUMANN Oldalvillástargoncánál teljesen új technológiájú meghajtó-rendszert alkalmazunk. Nagy teljesítményű,
alacsony károsanyag kibocsátású motorok neves gyártóktól,
mint Perkins vagy Volvo,
ezáltal elegendő energia
áll rendelkezésre. A kipufogógáz tisztító rendszer, mint Diesel-KoromRészecskeszűrő
(DPF)
kívánság szerint rendelhető.

KARBANTARTÁSBARÁT
Néhány egyszerű lépésben lehet a gépen a karbantartást
elvégezni. Értékesítési Partnereinknél gyárilag kiképzett
Szerviz- Technikusok vannak, Ők végzik a karbantartásokat a BAUMANN Gépeken. Az online kapcsolat a Gyárral
lehetővé teszi a Technikusoknak, hogy hozzáférjenek a
gép adataihoz és az alkatrészraktárhoz. Ezáltal gyors és
hatékony reakcióidő garantált.

MÉG TÖBB ALAPFELSZERELTSÉG

ALVÁZ ÉS TENGELYEK
Az alváz csavarodásmentes,
vastag
falú
hegesztett
kialakítással.
A
szekrény forma
belső erősítéssel
biztosítja a maximális stabilitást.
Hátsó tengely az X-Modelleknél mint tengely-szekrény
egy egységbe van építve a hajtó-rendszerrel. Ez azt jelenti, hogy a hajtó-rendszer közvetlenül nem kapcsolódik az
alvázhoz,ez által nincs rázkódás és vibráció. Mivel az alváz
a tengely-szekrénnyel egybe van építve ezért alacsony a
gép súlypontja, és így kiemelt tehernél is magas a maradékteherbírás.

Komplett világítás-rendszer alapfelszereltség a BAUMANN-nál, továbbá plató magasságáig szabademelés, kabin fülkéből állítható fülke tetőn elhelyezett munkafényszóró. A Terhelés-Érzékelő-Rendszer (alap 5 tonnától GX/
GS) hatékonyan és gazdaságosan működik.
Hidraulikaolaj csak a gyár által előírt minőségű lehet – ez
csökkenti a kopást a hidraulika-rendszerben.

KEREKEK
Az abroncsok helyes értelmezése fontos szempont az
Oldavillástargoncánál. Ahogy az összes részegységnél úgy
itt is nagy a biztonsági előírás, ezáltal a magasabb stabilitás és kisebb meghibásodás garantált.

FÉKRENDSZER
BAUMANN Oldalvillástargoncán összkerék fék-rendszer
található magasabb fékfokozattal.
A hidrosztatikus fékrendszer a hajtott kerekeknél-, a hidraulikus fékrendszer pedig a kormányzott kerekeknél
működik. A hajtott kerekeknél található az elektro-hidraulikus rögzítőfék rendszer, amely nyomógombbal aktiválható.

SÁRGA ÉS PIROS – EREDETI A BAUMANN GYÁRBÓL

OSZLOPKITOLÁS

BAUMANN KOMFORT LÉPCSŐ

Az oszlopkitolás keresztezett munkahengerekkel történik.
A hidraulika lehetővé teszi az oszlop pontos mozgatását
teherrel vagy teher nélkül.

Magas platómagasságnál
elektromos lépcső megkönnyíti a fülkébe történő beés kiszállást.
Nyomógombbal
másodpercek alatt ki-és bemegy a lépcső. A legbiztonságosabb módja a fülkébe be- és
kilépésnek

KERÉKVÉDELEM
Kemény és nehéz terepen
a gumik nagy igénybevételnek vannak kitéve.
BAUMANN kínál számos
opcionális lehetőséget a
kerék védelmére

KIEGÉSZITŐ VÉDELEM
Egyedi
kialakításban a BAUMANN-tól
védőkeret, hogy a teher és a gép ne sérüljön meg.

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG
Modern
kamerarendszer a fülkében
elhelyezett
színes
monitorral a pontos
működéshez.
Különösen alkalmas magas, hosszú terheknél, ha szállításkor a platón lévő áru takarja a kilátást
Tolatókamera,hátramene hangjelző és figyelmeztető
lámpa szerelhető a gépre, melyek megkönnyítik a
BAUMANN Oldalvillástargonca mozgását.

KÖZPONTI ZSÍRZÓBERENDEZÉS
Opcióként rendelhető a BAUMANN-tól központi zsírzórendszer több variációban. A részegységek élettartama
növelhető meg. Működés közbeni zsírzás – optimális
rendszer.

KÖZVETLEN HOZZÁFÉRÉS A HŰTŐHÖZ
A targonca kialakításának köszönhetően könnyen hozzá
lehet férni a hűtőrendszerhez. Nagy szerelő nyílás a gép
hátulján egy markolattal gyorsan nyitható, így közvetlenül
tudjuk a hűtőt takarítani, javítani.

KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK
Teher pontos mozgatásához
a
BAUMANN
számos
kiegészítő egységet kínál.
Villatartóra integrált egységek teherbírásvesztés nélkül felszerelhetőek. Akár
változó terhek vagy hosszú anyagok, BAUMANN Oldalvillástargoncára számos univerzális egység rendelhető.

FORGATHATÓ VEZETŐÜLÉS
A magasabb komfort és kezelés biztosítására a Baumann fülkébe kívánság szerint forgatható vezetőülés
rendelhető. Ezáltal a vezető
még jobban lát a teherre és
hátra.

BAUMANN OLDALVILLÁSTARGONCA – OKOS MEGOLDÁSOK RÉSZLETEKKEL

BAUMANN OLDALVILLÁSTARGONCA – UNIVERZÁLIS KIALAKÍTÁSSAL
BAUMANN OLDALVILLÁSTARGONCA – UNIVERZÁLIS KIALAKÍTÁSSAL Oldalvillástargoncánk a legnehezebb körülményeknek is megfelel. Kompakt és erőteljes a „BAUMANNER” a Fa-. Fém-, Beton-, Alumínium- és Műanyagiparban
számos kialakítással vevőközpontú szállítási megoldásokkal. A tapasztalt és innovatív BAUMANN csapat kínál
Önnek az adott alkalmazáshoz megfelelő tanácsadást és
ügyfélközpontú megoldást.

BAUMANN – XX-NAGY VAGY FELHALMOZOTT RAKAT

BAUMANN – MOZGATHATÓ ÉS KOMPAKT VAGY NEHÉZ TEHER

BAUMANN OLDALVILLÁSTARGONCA – MODELLEK ÁTTEKINTÉSE
BAUMANN HX 30 – 50

BAUMANN GX/GS 120 – 450

Kompakt targoncánk 3 – 5 tonnás Oldalvillástargonca alacsony
plató magassággal úgymint könnyű kezeléssel. Plató alá beépített
hosszú életű, nagyteljesítményű, alacsony károsanyagkibocsátású
motor. Számos felszereltség kialakítással az Ön igényeihez igazítva.

A nehéz terhek biztos és gyors szállításához. Ebben a szegmensben több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a nagy teherbírású
Oldalvillástargoncák építésében. A Vevők igényeinek megfelelően
alakítjuk ki ezeket a gépeket, természetesen a nehéz terhek figyelembevételével.

Motor:
Hajtómű:
Platómagasság:
Alap emelésmagasság:
Alap platószélesség:

53 kW 4-hengeres Diesel motor
REXROTH
855-880 mm
4000 mm
1200 és 1400 mm

BAUMANN előny: BAUMANN Billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN Oldalvillástargonca-oszlop

BAUMANN GX/GS 50 – 75
Stabilitás és teljesítmény jellemzi ezt a modell sorozatot. GX a profi
ebben az osztályban túlméretezett egységekkel és plató alatti hajtásrendszerrel rendelkezik az optimális súlyelosztáshoz és a teljes
kilátáshoz. A GS plató alatti motorral számos motor választékkal
és a legjobb szolgáltatással rendelkezik. Hajtás a GX-modellnél egy
nagy kapacitású Rexroth hidrosztatikus szivattyúval és Rexroth motorral a hajtott keréknél, a GS- modellnél egy nagy kapacitású Rexroth hidrosztatikus szivattyú a robosztus hajtott tengelynél. Minden
egységet a kopásmentes működés és a kezelés jellemzi.
Motor:
Hajtómű:
Platómagasság:
Alap emelésmagasság:
Alap platószélesség:

63,5 – 74,5 kW Perkins Diesel motor
1104D-E44T
REXROTH
1050 mm
4000 mm
1200 és 1400 mm

BAUMANN előny: BAUMANN Billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN
Oldalvillástargonca-oszlop több irányban állítható komfort
vezetőhely,Terhelés- Érzékelő- Rendszer a munkahidraulikához

BAUMANN GX/GS 80 – 100
Egy komplett erős rendszer és kialakítás elsősorban acélgyárakba. Mozgás minden területen határok nélkül. Precízen megtervezett és megépített, többféle kialakítással rendelkezik. Meggyőző
kezelhetőség és megbízhatóság jellemzi ezt a sorozatot.
Motor:
Hajtómű:
Platómagasság:
Alap emelésmagasság:
Alap platószélesség:

116,5 kW Perkins Diesel motor
1106D-E66TA
REXROTH
1320 mm (8 t) 1420 (10 t)
4000 mm
1400 mm

BAUMANN előny: BAUMANN Billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN
Oldalvillástargonca-oszlop több irányban állítható komfort
vezetőhely,Terhelés- Érzékelő- Rendszer a munkahidraulikához

Motor:
Hajtómű:
Alap emelésmagasság:

Perkins und Volvo
REXROTH Hidrosztatikus és
Clark Nyomatékváltó
3500 mm

BAUMANN előny: BAUMANN Billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN
Oldalvillástargonca-oszlop több irányban állítható komfort
vezetőhely,Terhelés- Érzékelő- Rendszer a munkahidraulikához

BAUMANN EHX/EGX 30 – 70
Nincs károsanyagkibocsátás és halk működés, egy környezetbarát
alternatíva. A teljesítmény adatok, mint egy diesel targoncáé, csökkentett karbantartási és üzemeltetési költségek.
Hajtás:

Alap emelésmagasság
Alap platószélesség:

váltóáramú (AC) menetmotor
szénkefe nélkül, MOSFET Magasfrek
venciás Vezérlőrendszer az optimális
energia felhasználás
4000 mm
1200 - 1400 mm

BAUMANN előny: BAUMANN Billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN Oldalvillástargonca-oszlop, nincs károsanyagkibocsátás

BAUMANN FOXX-ELEKTROMOS-TÖBB-UTAS
A Baumann Fox még nagyobb biztonság. Mind a 4-kerék egy hidraulikus Billenő-rendszeren keresztül állandóan kapcsolódik a talajhoz.
A teher biztonságos mozgatásához ugyanúgy dönthető az alváz,
mint az Oldalvillástargoncán
Motor
Hajtómű:
Platómagasság:
Alap emelésmagasság:
Alap platószélesség:

Elektromos AC
2 x 8,5 kW 2 kerék hajtás
520 mm
4000 mm
1200 mm és 1400 mm

BAUMANN előny: BAUMANN 4-kerék billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN Oldalvillástargonca-oszlop, alvázbillentés
Joystick hidraulika vezérlőkarok

BAUMANN OLDALVILLÁSTARGONCA – AZ EREDETI CAVAIONBÓL
Több mint 40 éve világon Vevőink elégedettsége igazolja
Baumann Oldalvillástargoncát. Úgy fejlesztjük, tervezzük és
építjük gépeinket, hogy azok megfeleljenek a legnehezebb
körülményeknek is. Kiterjedt értékesítési- és minősített szerviz hálózatunk van valamennyi kontinensen, így Vevőinknek
testreszabott szállítási megoldásokat tudunk kínálni.
Vállalatunkat folyamatosan bővítjük, alkalmasak vagyunk arra, amire a globális piacnak
szüksége van.

BAUMANN S.r.l.
I-37010 CAVAION (Verona)
Via Palesega, 1
Telefon +39 045 6 20 53 11
Fax
+39 045 6 20 53 55
info@baumann-online.it
www.baumann-online.it
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