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TAŞIMA KAPASİTELERİ 3,0 TONA KADAR 
KALDIRMA KAPASİTELERİ 7500 MM YE KADAR

ELEKTRİKLİ 
ÇOK YÖNLÜ 
YANAL 
 İSTİFLEYİCİ

– 
SESSİZ VE 
EMNİYETLİ BİR 
SÜRÜŞ İÇİN



HUBTEX modelleri DS 27 ve DQ 30 E, kombine iç ve dış 
mekan kullanımı için elastik lastiklere sahip elektrikli 
çok yönlü yanal istifleyicinin giriş seviyesi versiyonudur. 
Dar koridorlarda paletlerin, uzun malların ve orta-ağır 
yüklerin taşınması için çok yönlü direksiyonlu gerçek bir 
evrensel istif aracı olarak tasarlanmış olup, yapı market-
lerde, profil üreticilerinde, pencere üreticilerinde ve daha 
birçok yerde kullanılmaktadır.

EKONOMİK  
VE ÜNİVERSAL
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Elektrikli-Çok Yönlü- 
Yanal İstifleyici

Özellikler DS 27 (3117) DQ 30 E (3120)

Taşıma kapasitesi (t) 2,7 kadar 3,0 kadar

Genişlik NB (mm) 800 / 1000 / 1200 1000 / 1200

Kaldırma Yüksekliği (mm) 7500 kadar 7500 kadar

Şasi uzunluğu L (mm) 2500 2250

Yük yatak aralığı RA (mm) 1450 1230

Tekerlek (seçmeli) 1 EL EL

Akü (V) 48 48

Kabin 2 SU Q

1) EL = Elastik 2) Q = Yan oturma, SU = Ayakta

>> Taşıma kapasiteleri 3,0 tona kadar 

>> Oransal Valf teknolojisi
Kademesiz kullanım ve her asansör harekatında sıfır titreşim

>> Çok Yönlü Direksiyon
Düz, çapraz ve dairesel sürüşler için

>> Kolay akü değişimi

>> DS 27 de alçak biniş yüksekliği, 
DQ 30 E’de geniş basamaklar

HUBTEX çok yönlü istifleyiciler elektrikle çalışır. Yüksek 
performanslı direksiyon, yeni seri için özel olarak geliştirildi 
ve manevra kabiliyeti ve güvenlik açısından üç tekerlekli 
dört yönlü istifleyiciler için yeni standartlar belirlemektedir. 
Ses optimizasyonlu pompalar da, gürültü emisyonlarını 
minimuma indirir.

>> Minimum sessizlik
Özel „Silent Pumps“ teknolojisi sayesinde

>> Büyük çaplı Elastik Tekerlekler 
Kötü zeminlere dahi uygun

>> High-Performance-Steering-System 
Tekerlerin hızlı yön değişimi için
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HUBTEX yanal yükleyiciler kullanılarak dar 
sokaklar sorunsuz bir şekilde geçilebilir ve 
raf sıraları arasındaki mesafe minimuma 
indirilebilir. Bu da, ek depolama kapasitesi 
için alan yaratır.

Yüksek depolama kapasitesi – 
 verimli kullanım

% 100’E KADAR DAHA FAZLA 
DEPOLAMA ALANI

HIZLI, GÜVENLİ VE VERİMLİ

MALZEMELERDE DAHA AZ HASAR

UZUN MAL – VE PALET  
TAŞIMALARINDA

Uzun, ağır ve hacimli yüklerde

HUBTEX-ARAÇLARI HER TÜRLÜ  
MALZEME AKTARIM İŞLERİNİ ÇÖZER

1,5 tona kadar uzun ve ağır yükler için, 
3,0 tona kadar büyük hacimli yükler için 

>> Elektrik tahrikli

>> İç ve dış mekanlara uygun

>> Aktarma / Taşıma / Sipariş toplama

>> Dar koridorda sistemsel kullanım  
veya serbest kullanımlı

M
AXI

6000 x 800 mm

MIN. 7000 mm MIN. 1900 mm

MAXI
6000 x 800 mm

 OLMADAN  İLE
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Tip I 
Çatal 
aynası

Tip II 
Çatal 
aynası

Optimal ve konforlu 
bir şekilde donatılmış

ÇATAL AYNASI VE KALDIRMA ASANSÖRÜ

Dahili, korumalı hidroliğe sahip dengeli ve sağlam 
 asansörler, büyük kapasiteli taşıma rezervleri sağlar. 
HUBTEX, güvenli ve verimli kullanım için, çeşitli kaldırma 
asansörleri ve çatal aynaları sunar.

Opsiyonel olarak hidrolik çatal ayarı mevcuttur.

Standart Çatal Aynası  Tip I 
Bu çatal aynası, plakaları, sert uzun ürünleri veya 
çatal cepli kasetleri taşımak için uygundur. 
 Sürücüye yükün optimal bir görünümünü sunar.

Uzun Yük Çatal Aynası Tip II  
Her türden paletlerin ve uzun malların taşınması için 
esnek çözüm HUBTEX tip II çatal aynası, mevcut mekan 
yüksekliğinin mümkün olan en iyi şekilde kullanılması 
için son derece düşük bir yapı yüksekliğine sahiptir.

Çatal aynaları 

tüm kaldırma 

asansörleri ile 

uyumludur
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Stant kabin

Oturmalı kabin

Standart Kabin  

DS 27 

Yan Oturma Kabini 

DQ 30 E 

Yan Oturma Kabini 
Sınıfındaki ilk araç olan bu Q-kabin, 
asansör tarafında kabin sütunu 
 olmadan çalışır. Çalışma hidroliğinin 
yeniden tasarlanan kapağı, özellikle 
ana hareket yönünde “kör noktaları” 
azaltır. Kullanım, tanıdık HUBTEX 
kumanda kolu ve direksiyon simidi 
üzerinden sağlanır.

KABİN

Ergonomik olarak tasarlanmış çalışma alanı, 
çok fazla hareket özgürlüğü ve her yönden 
optimum görüş sunar. Tüm kumanda tuşları 
uygun bir şekilde düzenlenmiştir ve kolayca 
erişilebilir.

DS 27 Operatör Stant Kabini 
Çoklu ayarlanabilir sırtlık, yorulmadan 
çalışma sağlar. Bir emniyet butonu 
yerine, sürücünün hareket özgürlüğünü 
artırmak için kabin zeminine bir temas 
plakası yerleştirilmiştir. Düşük giriş 
yüksekliği, hızlı giriş ve çıkış sağlar.
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360°

DQ 30 Akü tarafı

Yük tarafı

 ÇOK YÖNLÜ DİREKSİYON

İlk elektrikli üç tekerlekli dört yönlü istifleyicilerden 
biri olan HUBTEX araçları çok yönlü direksiyona 
 sahiptir. Bu araç enine, boyuna ve dairesel hareketin 

yanı sıra çapraz hareketi de standart olarak 
 sunuyor. Yüksek performanslı direksiyon, hızlı 
geçiş süreleri ile de karakterize edilir.

AKÜ DEĞİŞİMİ

HUBTEX DQ 30 E, çok basit bir akü değişimi ile 
 karakterize edilir. İki standart DIN tepsisinden 
 oluşan akü, taban çerçevesine yerleştirilmiştir ve 
bir transpalet ile kolayca çıkarılabilir.

TEKERLEK

İç ve dış mekan kulla-
nımı için evrensel bir 
cihaz olarak kullanılır. 
Asfalt ve taş yüzeylerde 
çok iyi sürüş özellikle-
riyle etkileyici olan 
HUBTEX büyük boyutlu 
elastik lastikler ile 
 donatılmıştır.

Tekerlek aşınmasını 
azaltmak için yük tara-
fında kompakt çift 
tekerlekler kullanılır.

Ek olarak, düşük kurulum yüksekliği, cihazın ağırlık 
 merkezini iyileştirir ve bu da stabiliteyi artırır.
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HUBTEX-ARAÇLARI
ELEKTRİKL İ - ÇOK-YÖNLÜ - İST İFLEY İC İLER  > D İZEL-/LPG -DÖRT-YÖNLÜ -YANAL- İST İFLEY İC İ   > ÇOK-YÖNLÜ - 
DENGE- İSTİFLEY İC İ  > S İPARİŞ -TOPLAMA-SİSTEMİ  > CAM-TAŞIMA -SİSTEMİ  > AĞIR-YÜK-TAŞIMA -ARAÇLARI
REACHTRUCK  > ÖZEL-ARAÇLAR 
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