
Akční nabídka 
manipulační techniky

Akční nabídka platí do 30. 11. 2019

toyota-forklifts.cz

ZDARMA
1x ZÍSKATE

OBJEDNEJTE3PALETOVÉ VOZÍKY

PLUS
Komplexní řešení 

pro polygrafický průmysl 
od Toyota Material Handling

http://toyota-forklifts.cz


Sklad papíru

Tisk

Expedice

Finišování

RUČNÍ 
PALETOVÉ VOZÍKY

  BT LIFTER - LIMITED EDITION
  HHM100
  HHL100
  BT LIFTER - AKCE 3+1

ELEKTRICKÉ 
PALETOVÉ VOZÍKY

  LWE130
  LWE160

ELEKTRICKÉ 
ZAKLADAČE

  HWE100
  SWE120

ELEKTRICKÉ 
PALETOVÉ VOZÍKY

  LPE200B  KONTAKT

ELEKTRICKÉ ČELNÍ  
VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

  TOYOTA TRAIGO 24
  TOYOTA TRAIGO 48 
  TOYOTA TRAIGO 80



BT LIFTER - LIMITED EDITION

Limitovaná edice „Modrý Mauricius“
Zaujme vás originální provedení legendárního paletového vozíku značky 
TOYOTA. Pověstný průmyslový design a bezkonkurenční životnost jsou 
nejlepší reference – proto je vozík především nářadím profesionálů 
a praktiků. Šířka vidlic: 520 mm, délka vidlic: 1 150 mm, vidlicová 
kolečka: jednoduchá, polyuretan, řídící kolo: polyuretan. Na Limitovanou 
Edici poskytujeme záruku 24 měsíců na vozík (a 12 měsíců na kola).

• Nosnost 2 300 kg
• Záruka: 2 roky

RUČNÍ PALETOVÉ VOZÍKY

TOYOTA MATERIAL HANDLIN

G C
Z

LIMITED

EDITION

LIMITED EDITION
TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ

8 990 Kč

AKČNÍ 
NABÍDKA

ZDARMA
1x ZÍSKATE

OBJEDNEJTE3PALETOVÉ VOZÍKY

PLUS



HHM100
BT High Lifter Manuální

Ergonomická pracovní stanice
Naše vysokozdvižné paletové vozíky s automatickým nastavováním 
výšky až do 0,8 metru usnadňují bezpečnou manipulaci s nákladem. 
Jsou všestranné a uživatelsky přívětivé, lze je například použít i jako 
ergonomickou pracovní stanici. K dispozici jako manuální nebo 
elektrické paletové vozíky.

• Manuální zdvih
• Nosnost: 1 000 kg
• Výška zdvihu: 800 mm
• Rychlost zdvihu: Rychlozdvih

RUČNÍ PALETOVÉ VOZÍKY

27 780 Kč

DOPORUČUJEME!



HHL100 + fotobuňka
BT High Lifter elektrický 1,0 t

Hledáte ergonomické řešení vaší manipulace s materiálem? Díky 
výšce zdvihu až 800 mm dokáže náš BT High Lifter Electric náklad 
nejen rychle a snadno přesunout z místa na místo, ale také jej 
zdvihnout do pohodlné výšky pro snazší manipulaci a překládku. 
Tento víceúčelový model může fungovat také jako výškově 
nastavitelná pracovní stanice, přičemž elektrický zdvih umožňuje 
snadné zvedání vidlic.

•  Elektrický zdvih
•  Nosnost: 1 000 kg
•  Výška zdvihu: 800 mm
•  Max. kapacita baterie: 63 Ah
•  Napětí: 12 V
•  Rychlost zdvihu: Rychlozdvih

RUČNÍ PALETOVÉ VOZÍKY

57 730 Kč 78 980 Kč

Fotobuňka monitoruje vrchní hranu nákladu 
a udržuje tak vidlice ve stejné výšce během 

přidávání a odebírání položek.

HHL100 HHL100 s fotobuňkou

DOPORUČUJEME!

HHL100

HHL100 s fotobuňkou



Hledáte lehký, ručně vedený paletový vozík, který snadno přepraví 
náklad na krátké až střední vzdálenosti? Váha pouhých 255 kg, 
mimořádně kompaktní rozměry a tichý provoz umožňují snadné 
použití v široké škále aplikací. Revoluční AC motor s nízkými nároky 
na údržbu nabízí velkou energetickou účinnost, sílu a odolnost.

• Nosnost: 1 300 kg
• Výška zdvihu: 195 mm
• Max. kapacita baterie: 63 Ah
• Napětí: 24 V
• Max. rychlost: 5 km/h
• Chytrý vozík
• Typ baterie: 2x12 V / 63 Ah
• Bezúdržbové baterie s vestavěnou nabíječkou 

69 990 Kč

LWE130
BT Levio 1,3 t

ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY

Technologie
SMART TRUCK

Stroj je vybaven jednotkou 
pro řízení flotily pomocí I_Site

https://toyota-forklifts.cz/nase-nabidka/produktova-rada/i_site-fleet-management/chytra-skladova-technika/


Hledáte snadno použitelné řešení vhodné pro všechny typy aplikací? 
Naše elektrické paletové vozíky BT Levio jsou konstruovány 
s důrazem na bezpečnost, snadno se používají a jsou vybaveny 
ergonomickou řídicí ojí s prvky ovládanými konečky prstů. 
Na stísněném prostoru lze s vozíkem snadno manévrovat pomocí 
řídicí oje ve vzpřímené poloze (Click-2-Creep)

•  Nosnost: 1 600 kg
•  Výška zdvihu: 205 mm
•  Max. kapacita baterie: 225 Ah
•  Napětí: 24 V
•  Max. rychlost: 6 km/h
•  Chytrý vozík
•  Typ baterie: malý (150 Ah) nebo střední (225 Ah) bateriový prostor

LWE160
BT Levio 1,6 t

ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY

96 590 Kč

Technologie
SMART TRUCK

Stroj je vybaven jednotkou 
pro řízení flotily pomocí I_Site

https://toyota-forklifts.cz/nase-nabidka/produktova-rada/i_site-fleet-management/chytra-skladova-technika/


Hledáte kompaktní zakladač pro provozy s nižším zatížením? Váha 
pouhých 467 kg, mimořádně kompaktní rozměry a nízká hlučnost 
umožňují snadné použití tohoto elektrického zakladače v široké 
škále aplikací. Revoluční AC motor s nízkými nároky na údržbu nabízí 
velkou energetickou účinnost, sílu a odolnost.

• Nosnost: 1 000 kg
• Výška zdvihu: 1 580 mm
• Max. kapacita baterie: 63 Ah
• Napětí: 24 V
• Max. rychlost: 5 km/h
• Chytrý vozík
• Typ baterie: 2x12 V / 63 Ah

HWE100 + fotobuňka
BT Staxio 1,0 t 

ELEKTRICKÉ ZAKLADAČE

96 500 Kč 104 000 Kč

Technologie
SMART TRUCK

Stroj je vybaven jednotkou 
pro řízení flotily pomocí I_Site

Fotobuňka monitoruje vrchní hranu nákladu 
a udržuje tak vidlice ve stejné výšce během 
přidávání a odebírání položek

HWE100 HWE100 s fotobuňkou

https://toyota-forklifts.cz/nase-nabidka/produktova-rada/i_site-fleet-management/chytra-skladova-technika/


Potřebujete řešení zakládání střední intenzity? Naše BT Staxio 
usnadní obsluze plnění každodenních pracovních úkolů – snadno 
a bezpečně. Vynikající výhled skrz stožár, intuitivní ovládání a 
možnost řídit vozík i s rukojetí ve vzpřímené poloze přispívá ke 
skvělým manévrovacím schopnostem i ve stísněném prostoru.

• Nosnost: 1 200 kg
• Výška zdvihu: 3 300 mm
• Max. kapacita baterie: 225 Ah
• Napětí: 24 V
• Max. rychlost: 6 km/h
• Chytrý vozík
• Typ baterie: 225 Ah

SWE120
Elektrický zakladač BT Staxio 1,2 t

ELEKTRICKÉ ZAKLADAČE

155 000 Kč

Technologie
SMART TRUCK

Stroj je vybaven jednotkou 
pro řízení flotily pomocí I_Site

https://toyota-forklifts.cz/nase-nabidka/produktova-rada/i_site-fleet-management/chytra-skladova-technika/


Elektrické paletové vozíky BT Levio kombinují vysoké nosnosti 
s prvotřídní kompaktností a prostornou stupačkou řidiče. Výsledkem 
je vozík s mimořádnými manévrovacími schopnostmi a nejmenším 
poloměrem otáčení ve své třídě, což v kombinaci s nejvyšší 
maximální rychlostí pojezdu až 7,5 km/h zaručuje vynikající 
produktivitu.

• Nosnost: 2 000 kg
• Výška zdvihu: 205 mm
• Napětí: 24 V
• Max. rychlost: 7,5 km/h
• Typ baterie: 225 Ah nebo 300 Ah

LPE200B
Elektrický paletový vozík BT Levio 2,0 t se stupačkou

ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY

137 500 Kč

NOVINKA



Tyto 24voltové vysokozdvižné vozíky s výškami zdvihu až 6,5 m 
a nosnostmi od 1 do 1,5 t jsou vhodné pro středně náročné 
aplikace s potřebou využití kompaktních rozměrů a excelentní 
manévrovatelnosti. Se systémem Toyota SAS ve standardní výbavě 
a snadnou výměnou baterie umožňují vícesměnný provoz a nabízejí 
špičkovou ovladatelnost a hospodárnost.

• Nosnost až 1,5 t s vyložením 500 mm 
• Standardní výšky zdvihu až 6,5 m 
• Toyota SAS s aktivní kontrolou stability 
• AC technologie 
• Na výběr různé ovladače hydraulických funkcí 
• Variantní řešení výměn baterií 
• Možnost osazení Li-ion bateriemi

TOYOTA TRAIGO 24
3kolové 1,0-1,5 t (kompaktní)

ELEKTRICKÉ ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Krátkodobý pronájem 

od 590 Kč/den

Testování ZDARMA

Programy financování 
dlouhodobého pronájmu

https://toyota-forklifts.cz/nase-nabidka/nase-sluzby-a-reseni/pronajem-voziku/
https://toyota-forklifts.cz/nase-nabidka/produktova-rada/chci-testovat-manipulacni-techniku-od-toyoty/


Tříkolové modely Toyota Traigo 48 nabízíme v nosnostech od 1,5 do 2 t, mají 
skvělé manévrovací schopnosti usnadňující pohyb ve stísněném prostoru. Čelní 
vysokozdvižné vozíky 8FBEKT16 a 8FBEKT18 nabízí díky kompaktnějšímu 
designu ještě menší poloměr otočení. Hmatová odezva volantu, servomotor 
řízení a automatická parkovací brzda dávají řidičům větší kontrolu nad vozíkem. 
Výměna baterie do boku. Tříkolové čelní vozíky vybavené funkcemi Toyota SAS 
jsou navrženy pro nejvyšší možnou míru bezpečnosti a produktivity ve své 
třídě, přičemž zároveň chrání řidiče a zachovávají vysokou efektivitu energie.

• Nosnost až 2 000 kg s vyložením 500 mm  
• Standardní výšky zdvihu až 7,5 m  
• Toyota SAS s aktivní kontrolou stability  
• Elektrické servo řízení  
• Automatická parkovací brzda  
• Různé způsoby výměny baterie do boku
• Možnost osazení Li-ion bateriemi 

TOYOTA TRAIGO 48
3kolové 1,5-2,0 t (kompaktní)

ELEKTRICKÉ ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Manipulace s rolemi

Krátkodobý pronájem 

od 690 Kč/den

Testování ZDARMA

Programy financování 
dlouhodobého pronájmu

https://toyota-forklifts.cz/nase-nabidka/nase-sluzby-a-reseni/pronajem-voziku/
https://toyota-forklifts.cz/nase-nabidka/produktova-rada/chci-testovat-manipulacni-techniku-od-toyoty/


Nejvýkonnější  elektrický vysokozdvižný vozík určený 
do nejnáročnějších podmínek a pro aplikace s vysokou intenzitou, 
pro snadnou manipulaci s těžkými břemeny, včetně vícepaletové 
manipulace pro rychlejší nakládku a samozřejmě i pro manipulaci 
s rolemi. Tato novinka disponuje bezpečnostními funkcemi SAS jako 
je např. automatické vyrovnání vidlic. Dále vozík disponuje displejem 
s ukazatelem hmotnosti zdvihaného břemene.

• Nosnost až 8 000 kg s vyložením 900 mm
• Standardní výška zdvihu až 7 m
• Toyota SAS s aktivní kontrolou stability 
• Ovládání pomocí minipáček
• Vysokokapacitní baterie 80 V/1 250 Ah
• Výměna baterie z boku
• Vynikající výhled z kabiny do všech stran

TOYOTA TRAIGO 80
4kolové 6,0-8,0 t

ELEKTRICKÉ ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Krátkodobý pronájem 

od 2 300 Kč/den

Manipulace s rolemi

Testování ZDARMA

Programy financování 
dlouhodobého pronájmu

https://toyota-forklifts.cz/nase-nabidka/nase-sluzby-a-reseni/pronajem-voziku/
https://toyota-forklifts.cz/nase-nabidka/produktova-rada/chci-testovat-manipulacni-techniku-od-toyoty/


AKČNÍ NABÍDKA

TOYOTA BT LIFTER
ZDARMA
1x ZÍSKATE

OBJEDNEJTE3PALETOVÉ VOZÍKY

PLUS

Obnovujete flotilu 
paletových vozíků? 
Zvolte zaručenou výdrž 
a kvalitu ve značce Toyota 
a navíc při objednávce 
3 paletových vozíků 
získáte jako bonus 
1 paletový vozík ZDARMA!

Platí pouze pro BT Lifter standardní za ceny uvedené na e-shopu při objednání 
min. 3 ks + 1 paletový vozík zdarma. Ceny jsou vč. dopravy, bez DPH, platnost 
nabídky pro objednání do 31. 10. 2019.

shop.toyota-forklifts.cz

LHM230 jednoduchá nylon 9 963 Kč polyuretan 10 083 Kč
LHM230 zdvojená nylon 10 950 Kč polyuretan 11 100 Kč

Cenová nabídka BT Lifter (dle koleček)

https://shop.toyota-forklifts.cz


KONTAKT

Toyota Material Handling CZ s.r.o.
K Vypichu 1049, 252 19 Rudná

toyota-forklifts.cz

Přímý prodej
Tel.: +420 311 651 162
parts@cz.toyota-industries.eu

Tel.:  +420 311 651 111
Fax:  +420 311 651 311
prodej@cz.toyota-industries.eu

Nakupujte s jistotou 
Tel.: +420 702 060 202
Bezplatná linka: 800 900 911
used@cz.toyota-industries.eu

Správa flotily 
info@cz.toyota-industries.eu

Bezpečnostní prvky 
info@cz.toyota-industries.eu

Pronájem / Použitá technika
Tel: +420 702 060 202

Výhodný nákup produktů 
a služeb z pohodlí Vaší kanceláře
Ruční paletové vozíky, skladová technika 
s pohonem, krátkodobý pronájem 
a použitá technika: 
shop.toyota-forklifts.cz

Od 1 dne do 7 let 
Tel.: +420 702 060 202
Bezplatná linka: 800 900 911
rent@cz.toyota-industries.eu

Servisní dispečink 365 dní v roce
Tel.: +420 311 651 151 (pracovní doba)
Tel.: +420 606 607 402 (pracovní volno)
servis@cz.toyota-industries.eu 

NOVÁ MANIPULAČNÍ TECHNIKA 

POUŽITÁ TECHNIKA

I_SITE

BEZPEČNOSTE-SHOP

PRONÁJEM

DEPA / ODBĚRNÁ MÍSTA

SERVIS  

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Pouze ceny BT Lifter jsou včetně dopravy.

https://toyota-forklifts.cz
https://shop.toyota-forklifts.cz
mailto:servis%40cz.toyota-industries.eu?subject=
mailto:rent%40cz.toyota-industries.eu?subject=
mailto:info%40cz.toyota-industries.eu?subject=
mailto:info%40cz.toyota-industries.eu?subject=
mailto:used%40cz.toyota-industries.eu?subject=
mailto:parts%40cz.toyota-industries.eu?subject=

