
דגם LHE150 הינו הדגם האידאלי לכניסה לעולם העגלות החשמליות לכלי כושר הרמה של 1500 ק״ג
ומונע על ידי סוללה בטכנולוגית ליתיום-יון לצורך יעילות חשמלית.

דגם הטיירו משלב תכונות של עגלות חשמליות כבדות ועגלות חשמליות ידניות.

עגלת משטחים חשמלית

MATERIAL HANDLING



יתרונות עגלת הטיירו

ל- LHE150  עיצוב הקומפקטי המותאם  ומושלם  לתמרון  באזורים  
צפופים וקטנים כגון:  קמעונאיות, חנויות  מחסנים  ומשאיות הפצה.

ל- LHE150  תכונה  ייחודית  המאפשרת  הסעת  העגלה  עם ידית  
במצב  אנכי  במקומות  בהם  לא  ניתן  להטות  את ידית  ההפעלה.

ה- LHE150  מצוידת בסוללת  ליתיום-יון  שאיננה  דורשת  כל 
טיפול  ובעלת אורך חיים רב.

BT - טיירומפרט

123 ק”גמשקל כולל סוללה

1500 ק”גכושר הרמה

80 מ”מגובה מזלג מונמך

1530 מ”מאורך כולל

540 מ”מרוחב כולל

1330 מ”מרדיוס סיבוב

4.8/4.6 קמ”שמהירות נסיעה עם/ללא מטען

0.65 קילו וואטהספק מנוע נסיעה לפי 60 דקות

7.6 ק”ג4.6 ק”גמשקל סוללה

EN 12053 70 דציבליםרמת הרעש באוזני הנהג נכון ל

Toyota Material handling -כל הזכויות שמורות ל

הנתונים בחוברת זו נקבעו על בסיס תנאי הבדיקות הסטנדרטיות שלנו. בביצועים עשויים להיות הבדלים בהתאם למפרט בפועל ולמצב כלי הרכב, כמו גם תנאי אזור התפעול. עקב הצילום וההדפסה, ייתכן כי 
צבעי כלי הרכב בפועל יהיו שונים מחוברת לחוברת. חלק מהצילומים הוגדלו באמצעות מחשב. זמינות כלי הרכב והמפרט נקבעים באופן אזורי וכפופים לשינוי ללא הודעה. תפעול בטוח של מלגזות מושג על ידי 
הכשרה נכונה של מפעילים ושמירה על כללים נכונים באתר העבודה. פנו בבקשה לנציג טויוטה המקומי לקבלת ייעוץ בבחירת מלגזה והכשרת מפעילים. לפרטים נוספים פנו בבקשה לנציג טויוטה המקומי.
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מידות כלליות

תכונות עיקריות



נתונים טכניים

)EN 16796-2( דף מידע עבור עגלה חשמלית תעשייתית בהתאם לתקן

סימונים מבדילים

LHE150 דגם1.2

חשמלית הנעה1.3
אדם הולך צורת הפעלה1.4
Q(kg)1.5כושר הרמה נומינלי1.5

C(mm)600מרכז כובד1.6

x(mm)947אורך המזלג עד מרכז גלגלי העומס1.8

y(mm)1185מרחק בין מרכזי הגלגלים1.9

Ah20לפי סוללה  

שקל
מ

kg123126משקל עצמי2.1
    kg623/1000    626/1000עומס על הסרנים קדמי/אחורי עם מטען2.2
kg96/2799/27עומס על הסרנים קדמי/אחורי ללא מטען2.3

שאסי
צמיגים, 

פוליאוריטן גלגלים3.1
Ø x w (mm)Ø210x70גלגל מניע3.2

Ø x w (mm)Ø 80x93 (Boggie Ø 80x70)גלגלי עומס3.3

Ø x w (mm)Ø80 x30גלגלי תמך3.4

1x +2/2(1x +2/ 4) 5 גלגל עומס בודד,7 גלגל עומס כפול3.5

b10(mm)420מרחק בין מרכז גלגלי תמך3.6

b11(mm)380525מרחק בין מרכז גלגלי עומס3.7

מידות

h3(mm)115גובה הרמה4.4

h14(mm)700/1160טווח גובה ידית הפעלה מינ./מקס.4.9

h13(mm)80גובה מזלג מונמך4.15

l1(mm)1530אורך כללי4.19

l2(mm)380אורך גוף העגלה )ללא מזלג(4.2

b1(mm)540685רוחב כללי4.21
s/e/l (mm)47 / 160 / 1150מידות המזלג4.22

b5 (mm)540685רוחב מזלגות קיצוני 4.25
m2 (mm)33מרווח קרקע במרכז העגלה4.32

Ast (mm)2000רוחב המעבר עבור משטח 1200X800 )כניסה מהכיוון הצר(4.34

Wa (mm)1330רדיוס סיבוב4.35

ביצועים

km/h4.6 / 4.8מהירות נסיעה, עמוס /ריק5.1

m/s0.020 / 0.025מהירות הרמה, עמוס /ריק5.2

m/s0.05 / 0.04מהירות הורדה, עמוס /ריק5.3

16 / 4 %כושר טיפוס בעלייה עמוס /ריק5.8

אלקטרומגנטי סוג בלם5.1

מנועים

kW0.65הספק מנוע נסיעה לפי 60 דקות6.1

kW0.50הספק מנוע הרמה לפי 6.210%

6.3DIN 43531/35/36 ,A,B,C,no לא בטרייה נכון ל
6.4K5 מטח סוללה,קיבולת נומינאליתV/Ah24 / 20

kg4.6משקל סוללה )מינ.(6.5

6.6VDI צריכת זרם בהתאם למחזורKWh/h0.22

 
בקר מהירות מסוג DC סוג בקרת הנסיעה8.1
8.4EN 12053 רמת הרעש באוזני הנהג נכון לdB(A)69


