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Ağır yüklerin sınırlı bir alanda taşınması, yüklenmesi 
veya aktarılması gereken her yerde, HUBTEX elektrikli 
ağır yük kompakt istif aracı RoxX kendi elementindedir.

RoxX hem iç hem de dış mekanlarda kullanılır. Gele-
neksel istif araçlarıyla karşılaştırıldığında, RoxX, 
 uzunluk ve genişlik açısından oldukça kompakt boyut-
larıyla öne çıkar. Kısacası: HUBTEX kompakt istif aracı, 
önemli ölçüde daha büyük boyutları nedeniyle önden 
çatallı istif araçların çalışamadığı yerlerde kullanılır.

RoxX cihaz serisindeki tüm araçlar sabit, sağlam, 
net bir serbest görüş asansörüne sahiptir ve sürücü 
kabininden optimum geniş görüş açısı ile maksimum 
manevra kabiliyeti sunar.

GÜÇLÜ VE 
KOMPAKT
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Elektrikli ağır tonaj kompakt istif 
aracına detaylı bakış

>> 8 tondan 30 tona kadar taşıma kapasitesi

>> Doğa dostu ve sessiz

>> Elektrik tahrikli

>> Özel serbest görüş asansörü

>> İç ve dış mekan kullanımı

>> Mükemmel manevra kabiliyeti  
ve yerden tasarruflu

>> Geniş görüş açısı

Özellikleri RoxX

Taşıma kapasitesi (t) 8 – 30 ton arası

Kaldırma yüksekliği (mm) 10.000 kadar

Tekerlek Elastik veya PU

Kaldırma yüksekliği (mm) Kullanıcıya özel

Kabin Ergonomik sürücü koltuklu kabin

Kullanma Multifonksiyonlu kumanda kolu

Akü (V) 80

Patentli direksiyon sistemi sayesinde en dar alanlarda 

bile kullanma imkanı.
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, optimal  
ve konforlu donatım ile

DİREKSİYON SİSTEMİ

Bobinler, kağıt rulolar, dönüştürücüler veya aletler 
olsun – RoxX bu yükleri sağlıklı ve güvenilir bir 
şekilde taşır. Esas olarak kompaktlığı nedeniyle, 
RoxX klasik önden çatallı istif araçlarına göre açık 
avantajlar sunar: aynı yük kapasitesi ile % 25’e 
kadar daha dar ve yaklaşık % 20 daha kısadır.

RoxX için ayrıca iki direksiyon sistemi mevcuttur. 
Standart olarak direksiyon aksına sahip bir 
elektrohidrolik direksiyon takılıdır. Opsiyonel 
olarak temin edilebilen elektrikli direksiyon 
sayesinde bir başka bir alandan tasarruf sağlanır.

Yeni, patentli bağımsız tekerlek yönlendirmesi 
sayesinde dönüş çapı önemli ölçüde azaltılır, bu 
da standart yönlendirmeye kıyasla dönüş yarıça-
pında % 50’ye varan ek alan tasarrufu sağlar. 
Bu durumda, aracın dönme merkezi ideal olarak 
tahrik aksının ortasındadır.
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KALDIRMA ASANSÖRÜ

Kaldırma asansörün yapısı önemli bir rol oynar. 
Kaldırma asansörü bir yandan ağır yükleri 
kaldırabilmeli ve güvenli bir şekilde hareket 
edebilmeli, diğer yandan sürücünün görüşünü 
kısıtlamamalıdır.

Optimum esneklik için kaldırma asansörünü 
farklı versiyonlarda sunuyoruz. Yükün maksi-
mum görünümüne sahip 2 kademeli simpleks 
asansör (standart model) ile başlayıp, tam 
serbest kaldırmalı 2 kademeli asansör (dubleks), 
düşük direk yükseklikleri için tam serbest 
 kaldırmalı 3 kademeli (tripleks) asansör.

Tüm modeller −5 dereceden +5 dereceye kadar 
eğilebiliyorlar.

Tripleks Asansör

Dubleks Asansör

Simpleks Asansör
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KABİN

En iyi şekilde tasarlanmış kaldırma asansörü ve büyük 
pencereler, sürücüye kabinden ideal bir geniş görüş 
açısı sunar.

Tüm hidrolik işlevler, ergonomik olarak düzenlenmiş çok 
işlevli kumanda kolunu kullanılarak çalıştırılır. Titreşim 
azaltıcı kabin ve yay yüklü, çoklu ayarlanabilir koltuk, 
yormadan ve sessiz çalışma sağlar. Kaymaz basamaklar 
kolay ve hepsinden önemlisi güvenli giriş ve çıkış sağlar.

HUBTEX kompakt istif aracı 
tamamen elektrikli çalışır. 
 Karşılaştırıldığında, bu tahrik 
konseptinin verimliliği, hidrostatik 
tahrikten % 30 daha yüksektir.

Gereksinimlere bağlı olarak yük, çatal veya uygun 

ataşman kullanılarak alınır.

ELEKTRİK  
TAHRİKLİ MOTOR
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Dökümhaneye uygun tasarımında 
ağır tonaj kompakt istif aracı

Standart tasarımlı ağır tonaj istif araçları, 
dökümhanelerde nispeten yüksek bakım 
ve onarım maliyetlerine neden olur. Çünkü 
dökümhanelerde özel kullanım sırasında, 
 örneğin dönüştürücülerle çalışırken, uçuşan 
kıvılcımlar ve erimiş demir sıçramaları, korun-
ması zor bileşenlere zarar verir.

Sonuç olarak, HUBTEX tamamen yeni bir ağır 
tonaj istif aracı geliştirdi. Yapıcı ilkesi, bir 
dökümhanedeki üretim ve uygulama koşullarına 
tam olarak uyarlanmıştır. HUBTEX kompakt 
forkliftleri dökümhane versiyonunda kullanarak, 
devam eden servis maliyetleri büyük ölçüde 
azalır, performans artar ve toplamda sahip 
olma maliyeti önemli ölçüde azalır.

STANDART VERSİYONA  
KIYASLA AVANTAJLAR:

>> Hidrolik hatlar gibi sıcaklığa duyarlı  
parçaların korunması

>> Tüm sürücü ve kontrol teknolojisinin  
araç içine montajı

>> Asansörde korumasız hidrolik hattı bulunmaz

>> Teleskopik çatal kullanımıyla önemli ölçüde 
iyileştirilmiş görüş imkanı

>> Kabinde hızlı değiştirme sistemli camlar

>> Tekerlek kutuları, bandajları hasardan korur

>> Bina tavanlarındaki noktasal yükleri  
azaltmak için daha düşük aks yükleri
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HUBTEX-ARAÇLARI
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