
  

NOVINY O MANIPULAČNÍ TECHNICE, LOGISTICE A SKLADOVÁNÍ / Únor 2021

AKČNÍ NABÍDKA

POMÁHÁME 
V BOJI PROTI COVID-19

LIMITOVANÁ EDICE
Toyota BT Lifter, který pomáhá!
Ve spolupráci s ČVUT jsme pro vás připravili akci  
pro boj s COVID-19.

Každým zakoupeným kusem bílé limitované edice ručního 
paletového vozíku Toyota BT Lifter „AntiCovid“ přispějete 
spolu s námi na další vývoj unikátní ochranné polomasky CIIRC 
RP95 v laboratořích Českého institutu informatiky, robotiky 
a kybernetiky při ČVUT v Praze.

Cena 8.500 Kč
   Objednávejte na www.toyota-forklifts.cz

Nabídka platí do 31. 3. 2021
Vozíky řady BT Lifter LHM objednejte on-line na 

www.toyota-forklifts.cz

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.

LHM230 jednoduchá nylon 9 960 Kč polyuretan 10 190 Kč
LHM230 zdvojená nylon 11 130 Kč polyuretan 11 450 Kč

Cenová nabídka BT Lifter (dle koleček)

3+1
Modely BT Lifter L-série od Toyoty jsou díky své 
unikátní konstrukční kvalitě zárukou mimořádně 
dlouhé životnosti, během které Vám budou 
bezpečně a spolehlivě sloužit. 

Pokud vezmeme v úvahu doživotní záruku na šasi 
vozíku, nízké provozní náklady a maximální 
provozuschopnost, je jasné, proč se celosvětově 
prodalo více než 3 900 000 vozíků BT Lifter.

3 PALETOVÉ 
VOZÍKY LHM230

A JAKO BONUS
ZÍSKÁTE 1 VOZÍK 

ZDARMA

OBJEDNEJTE

Vidlice: délka 1 150 mm / šířka 520 mm

Cena je včetně dopravy, bez DPH.

https://toyota-forklifts.cz/akcni-nabidka/legendarni-bt-lifter-31-zdarma/?utm_source=t_report&utm_medium=qr&utm_campaign=bt_lifter
https://toyota-forklifts.cz/nase-produkty/rucni-paletove-voziky/klasicky-rucni-paletovy-vozik/limitovana-edice-anticovid-pomahamestoyotou/?utm_source=t_report&utm_medium=qr&utm_campaign=anticovid


Nové BT Levio LWI160 zaujme nejen bezkonkurenčně malými rozměry
Jde o velmi kompaktní, lehký a provozně úsporný vozík, který znamená nový standard v tomto 
segmentu strojů. Díky svým vlastnostem, parametrům a unikátnímu designu, který nemá ve své 
třídě konkurenci, získalo Levio LWI160 cenu iF Design Award 2020.
 
Malé rozměry ho přímo předurčují pro pohodlné polohování na palubě nákladních vozidel. 
Hmotnost pouhých 269 kg se středně výkonnou baterií 50 Ah usnadňuje obsluze ovládání vozíku 
ve všech situacích a znamená lepší přístup na místa s omezenou nosností, jako jsou například 
výtahy, galerie nebo ložná plocha kamionů a nákladních vozidel.

Jedinečné a revoluční 
BT Levio LWI160

Kompaktní vozík s modulární Li-ion baterií

Nosnost 1 600 kg / Provozní hmotnost včetně baterie 269 kg / Zdvih 215 mm / Délka x šířka 1 569 x 726 mm /  
Vidlice 550 mm/1 150 mm / Rychlost pojezdu 6,6 km/h / Napětí baterie/jmenovitá kapacita 24/50 V/Ah / 
Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053 59 dB (A) / PIN klávesnice / Vestavěná nabíječka 220-240 V, 
50-60 Hz, 30 Ah / Vidlicová kolečka Single polyuretan

Hbité a úsporné BT Tyro LHE130
Ideální řešení operativní manipulace za skvělou cenu

Stabilní, spolehlivý a kompaktní 
- motorový vozík, který výrazně 
ušetří práci
 
Mistr manévrování bez námahy a v těsných prostorách
Je optimálním řešením do stísněných prostor, kde větší a těžší vozíky 
nemohou operovat vůbec nebo jen s obtížemi. Kompaktní design s nej-
kratším a nejužším šasi ve své třídě společně s pětibodovým podvoz-
kem (hnací kolo, vidlicová kola a dvě podvozková kolečka po stranách) 
zajišťují vysokou stabilitu a vynikající manévrovatelnost vozíku.
 
Rozsah 208° řízení umožňuje plynulé manévrování a bezpečné poloho-
vání nákladu. Na vidlicích jsou ve standardní výbavě nejen zdvojená po-
jezdová kolečka, ale také malé nájezdové kolečko, které usnadní obslu-
ze najíždění do palet z širší strany. Výška spuštěných vidlic i vyšší zdvih 
je důležitý při překonávání nerovností nebo ostřejších hran.

Nosnost 1 300 kg / Délka 1 530 mm / Vidlice 1 150 mm / Šířka přes vidlice 540 mm /  
Poloměr otáčení 1 330 mm / Hmotnost včetně baterie 135 kg / Jízdní rychlost se zátěží/bez zátěže 
4,6/4,8 km/h / Jmenovitý výkon hnacího motoru S2 60 min. 0,65 kW / Úroveň hluku v úrovni ucha 
řidiče podle EN 12053 <70 dB (A) / Záruka - 12 měsíců nebo 1 000 mth (co nastane dříve)

CenaAkční 39.900 Kč

CenaAkční 115.500 Kč

Objednejte na e-shopu - doprava zdarma
www.toyota-forklifts.cz
Pro více detailů kontaktujte svého obchodníka: 
prodej@cz.toyota-industries.eu / tel. +420 311 651 111
Uvedená cena je bez DPH. 
Nabídka platí do 31. 3. 2021

Objednejte na e-shopu - doprava zdarma
www.toyota-forklifts.cz
Pro více detailů kontaktujte svého obchodníka: 
prodej@cz.toyota-industries.eu / tel. +420 311 651 111
Uvedená cena je bez DPH.   
Nabídka platí do 31. 3. 2021

Ilustrační foto

https://toyota-forklifts.cz/nase-produkty/elektricke-paletove-voziky/rucne-vedene/bt-levio-16t-lithium-ion/?utm_source=t_report&utm_medium=qr&utm_campaign=levio
https://toyota-forklifts.cz/nase-produkty/elektricke-paletove-voziky/rucne-vedene/bt-tyro-13t-s-li-ion-baterii/?utm_source=t_report&utm_medium=qr&utm_campaign=tyro


Toyota Traigo 48
v plné síle a plně propojeno

VE VÝBAVĚ PAKET ENERGIE 
Li-ionová technologie 

• LED světla s vysokou svítivostí
• široký výběr li-ionových baterií

Výhody li-ionových baterií:
• vlastní osvědčené li-ionové baterie Toyota

• o 30 % nižší spotřeba energie • prodloužená životnost baterií
• rychlé, snadné a bezpečné průběžné dobíjení 

s unikátním konektorem Toyota

Nabídka platí do 31. 3. 2021 Více informací na:

VE VÝBAVĚ PAKET I_Site EXPLORER
Data o provozu vozíku 

• chytrá jednotka + I_Site Explorer 
(aktivace + provoz na tři měsíce zdarma)

• panel KPI ukazatelů včetně mobilní aplikace 
• nárazový senzor • GPS lokalizace vozíku

• sledování výkonu řidiče i vozíku a mnoho dalších funkcí

Manévrovatelnost je klíčem designu řady Traigo 48, tříkolových i čtyřkolových vozíků 
s nosností 1,5-2,0 t. Umožňuje zvládnout běžnou i nejnáročnější manipulaci v těch 

nejtěsnějších prostorách nebo užších uličkách. Nabízí vysokou produktivitu v regálových skladech 
i na venkovních plochách při stohování nebo nakládce vozidel.

Toyota Traigo 48 - lídr ve své třídě

PRODUKTIVITA
41 palet / hod.  

MANÉVROVATELNOST   
Šířka uličky jen 333 cm   

VÝBORNÁ VIDITELNOST 
NA VŠECHNY STRANY
Minimum mrtvých úhlů 

 AKCELERACE
10 m za 3,8 sek.  

Kontaktujte svého obchodníka s konkrétní poptávkou nebo napište na:
info@cz.toyota-industries.eu a využijte naplno výhodnou nabídku od Toyoty.

Výhody systému I_Site:
• vyšší produktivita manipulace • nižší provozní náklady

• vyšší bezpečnost manipulace • ochrana proti odcizení vozíku

Objednejte na e-shopu - doprava zdarma
www.toyota-forklifts.cz
Pro více detailů kontaktujte svého obchodníka: 
prodej@cz.toyota-industries.eu / tel. +420 311 651 111
Uvedená cena je bez DPH. 
Nabídka platí do 31. 3. 2021

Ilustrační foto

Zeptejte se 
na zvýhodněné ceny vozíků 

včetně paketů 
platné do 31. 3. 2021

https://toyota-forklifts.cz/akcni-nabidka/toyota-traigo-48-leader-ve-sve-tride/?utm_source=t_report&utm_medium=qr&utm_campaign=traigo


Více informací získejte u svého obchodníka
Podrobnější informace na www.toyota-forklifts.cz

nebo kontaktujte: prodej@cz.toyota-industries.eu / tel. +420 311 651 111Nabídka platí do 31. 3. 2021

Nová Toyota Tonero s nosnostmi 1,5 až 3,5 tuny je řada pečlivě navržených mo-
derních průmyslových strojů. Svou produktivitu a efektivnost opírají o kvalitní 
a velmi odolné zpracování, ale i čistý a štíhlý provoz. Nadstandardní výkon za-
jišťují vynikající odolné a úsporné průmyslové motory, které nezapřou rozsáhlé 
zkušenosti výrobce, který prodá nejvíce čelních vysokozdvižných vozíků na svě-
tě, a to i do těch nejnáročnějších provozů.

•  V základní výbavě jsou zahrnuty všechny důležité pracovní i bezpečnostní 
prvky zajišťující jistou, přesnou a spolehlivou manipulaci

•  S velkou rezervou plní nejpřísnější emisní normy v historii - Stage V
•  Silný v těžkých venkovních provozech, například v nápojářském, chemic-

kém, dřevařském nebo stavebním průmyslu a dalších těžkých aplikacích
•  Odolné ocelové exteriéry bez plastů, pevný ocelový rám, doplňková výbava 

zvyšující odolnost vozíku (ochranné prvky, účinnější filtry, výkonnější chlazení)

Nové akční Tonero Stage V
Výkonnější / Čistší / Úspornější

ZDARMA

Úsporné průmyslové 
motory Toyota 

(dieselové nebo LPG)

Překonává požadavky 
evropské emisní normy 

Stage V

Optimalizovaný výkon 
a jízdní vlastnosti

Vylepšená ergonomie 
pro pohodlí řidiče

Čistší provoz, nižší 
spotřeba paliva, nižší 

nároky na údržbu 

Robustní a produktivní stroj, který vydrží

Tonero 1,5-3,5 t 
HYDRODYNAMICKÉ
+  POLOKABINA  
+  ORANŽOVÝ 
 BEZPEČNOSTNÍ PÁS 

Ilustrační foto

Toyota Material Handling CZ s.r.o., K Vypichu 1049, 252 19 Rudná / prodej@cz.toyota-industries.eu / www.toyota-forklifts.cz / 02/2021.

https://toyota-forklifts.cz/akcni-nabidka/nove-akcni-tonero-stage-v/?utm_source=t_report&utm_medium=qr&utm_campaign=tonero


Příslušenství 
Podpora připravenosti pro bezpečný provoz manipulační techniky

LED maják s univerzálním využitím
Vhodný především pro čelní VZV a retraky 
- čtyři nastavitelné režimy světelné signalizace

Napěťové rozmezí: 12 V - 110 V
Příkon: 3 W
Rozměry:   148 x 120 mm

Název položky Katalogové číslo Cena ks (Kč)

MAJÁK LED 134TA2346TAL 505

Název položky Katalogové číslo Cena ks (Kč)

INDIKÁTOR POVOL. KOLA 17-41 MM NA DOTAZ 25

Název položky Katalogové číslo Cena ks (Kč)

SPREJ ČERNÝ TOYOTA VZV  CZ1PAL005398 274

SPREJ ČERNÝ TOYOTA SKLADOVÁ TECHNIKA CZ1PAL005400 189

SPREJ ORANŽOVÝ TOYOTA CZ1PAL005401 354

SPREJ ŠEDÝ TOYOTA  CZ1PAL005403 278

Název položky Katalogové číslo Cena ks (Kč)

SPREJ ČERNÝ TOYOTA VZV 928104 465

SPREJ ČERNÝ TOYOTA SKLADOVÁ TECHNIKA CZ1PAL005399 410

SPREJ ORANŽOVÝ TOYOTA  928105 449

SPREJ ŠEDÝ TOYOTA 928102 454

Název položky Katalogové číslo Cena ks (Kč)

ALARM ZPÁT. 77-97DB,12-48V RW-326-30951JFR 1 262

Název položky Katalogové číslo Cena ks (Kč)

SVĚTLO N2001LED CZ1PAL004226 2 219

Indikátor povolení matice kol
 
Jednoduchý nástroj pro rychlou vizuální kontrolu 
bezpečné manipulace. 

Matkový indikátor je výlisek ze speciální plastické hmoty s indikačním břitem, 
který se nasazuje na matice kol tak, aby břit směřoval vždy ke středu soused-
ního šroubu.

Opravné spreje nátěru
Jednosložkové nátěrové hmoty (1K) 
– termoplasické nátěrové hmoty

Rychle zasychající barvy pro běžné opravy 
s průměrnou korozní odolností a nízkou 
odolností proti nepříznivým povětrnostním 
vlivům. Vhodné pro vnitřní provozy nebo méně 
frekventované venkovní provozy.

 
 
Dvousložkové nátěrové hmoty (2K)
- termosetické nátěrové hmoty
 
Při tvorbě nátěrového filmu reaguje pojivo 
s tužidlem. Po aktivaci tužidla je sprej 
použitelný cca 3 dny, poté dojde k vytvrzení 
nátěrové hmoty tužidlem.

Vlastnosti a výhody:
• velmi dobré mechanické vlastnosti 

nátěrového filmu
•  velmi dobré antikorozní vlastnosti
•  velmi dobrá chemická odolnost

Výstražný zvukový alarm
Chytré výstražné couvací zařízení reaguje citlivě na okolní prostředí a chrání 
pracovníky v okolí vozíků.

Pomocí vestavěného mikrofonu 
neustále měří úroveň okolního hluku,  
mikroprocesor pak automaticky 
přizpůsobuje hlasitost výstražného tónu 
tak, aby byla pouze o 5 dB vyšší než 
naměřená úroveň.

Hlasitost: 77 - 97 dB
Napětí: 24 V - 48 V
Rozměry: 102 x 74 x 41 mm

Pracovní LED světlo pro motorové 
a elektrické čelní VZV nebo retraky
 
Moderní design, vynikající svítivost a nízká spotřeba energie.

Materiál: hliník
Hmotnost: 0,6 kg
Teplota barev: 5 700 K
Teoretický / Pracovní světelný výstup:  
1 200 / 850 lm
Jmenovité napětí DC: 12 - 48 V
Rozsah vstupního napětí: 9 - 68 V
Spotřeba energie: 13 W
Jmenovitý proud při 12 / 24 / 48 V:  
1.0 / 0.5 / 0.25 A
Krytí: IP68, IP6K9K, SAEJ1455

Objednejte u svého servisního poradce, servisního technika nebo na parts@cz.toyota-industries.eu
Více informací: www.toyota-forklifts.cz/prislusenstvi

Uvedené ceny jsou bez DPH. Nabídka platí do 31. 3. 2021

https://toyota-forklifts.cz/akcni-nabidka/prislusenstvi-pro-bezpecnejsi-a-estetictejsi-provoz/?utm_source=t_report&utm_medium=qr&utm_campaign=prislusenstvi


Toyota Material Handling CZ s.r.o., K Vypichu 1049, 252 19 Rudná / prodej@cz.toyota-industries.eu / www.toyota-forklifts.cz / 02/2021.

Rok výroby: 2013
Jmenovitá nosnost (kg) 1 500
Nájezd motohodin: 8 360
Typ stožáru a zdvih (mm): DUPLEX 3 300
Výbava: baterie 48V/500Ah, boční 

posuv, vysoký volný zdvih
Záruka: 3 měsíce / 250 mth

Rok výroby: 2015
Jmenovitá nosnost (kg) 2 000
Nájezd motohodin: 3 107
Typ stožáru a zdvih (mm): 205
Výbava: baterie 24V/225Ah, 

rychlost 6 km/hod
Záruka: 3 měsíce / 250 mth

Rok výroby: 2018
Záruka: 12 měsíců

Rok výroby: 2015
Jmenovitá nosnost (kg) 2 000
Nájezd motohodin: 7 276
Typ stožáru a zdvih (mm): DUPLEX 3 000
Výbava: baterie 48V/750Ah, boční 

posuv, bezpečnostní světla
Záruka: 3 měsíce / 250 mth

Rok výroby: 2015
Jmenovitá nosnost (kg) 1 600
Nájezd motohodin: 6 902
Typ stožáru a zdvih (mm): 205
Výbava: baterie 24V/225 Ah, 

délka vidlic 1150 mm
Záruka: 3 měsíce / 250 mth

Rok výroby: 2011
Jmenovitá nosnost (kg) 1 200
Nájezd motohodin: 7 204
Typ stožáru a zdvih (mm): DUPLEX 2 900
Výbava: baterie 24V/260 Ah, 

stupačka
Záruka: 3 měsíce / 250 mth

Rok výroby: 2016
Jmenovitá nosnost (kg) 3 000
Nájezd motohodin: 3 550
Typ stožáru a zdvih (mm): DUPLEX 3 000
Výbava: baterie 80V/775Ah, 

nemazací pneu
Záruka: 3 měsíce / 250 mth

Rok výroby: 2011
Jmenovitá nosnost (kg) 1 600
Nájezd motohodin: 7 459
Typ stožáru a zdvih (mm): TRIPLEX 4 800
Výbava: baterie 24V/430 Ah, délka 

vidlic 1 150 mm, bezp. prvky
Záruka: 3 měsíce / 250 mth

Rok výroby: 2013
Jmenovitá nosnost (kg) 1 600
Nájezd motohodin: 3 165
Typ stožáru a zdvih (mm): TRIPLEX 6 300
Výbava: baterie 48V/775 Ah, 

naklápěcí kabina
Záruka: 3 měsíce / 250 mth

Prodejní cena vozíku  198 000 Kč 

Prodejní cena vozíku  57 000 Kč 

Prodejní cena vozíku  7 600 Kč 

Prodejní cena vozíku  297 000 Kč 

Prodejní cena vozíku  36 000 Kč 

Prodejní cena vozíku  73 000 Kč 

Prodejní cena vozíku  399 000 Kč 

Prodejní cena vozíku  97 000 Kč 

Prodejní cena vozíku  209 000 Kč 
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8FBET15

LPE200

Návleky na vidlice  
2 400 x 150 x 50 mm

8FBMT20

LWE160

SWE120

8FBMT30

SPE160L

RRE160E

Objednávejte na www.toyota-vzv.czCeny uvedeny bez DPH a dopravy.

NABÍDEK POUŽITÉ TECHNIKY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZA SKVĚLÉ CENY

V nabídce máme i další 
použité příslušenství 

za výhodné ceny!

Nabídka platí do 31. 3. 2021.

https://www.toyota-vzv.cz/akcni-nabidka?utm_source=t_report&utm_medium=qr&utm_campaign=used
https://www.toyota-vzv.cz/pouzita-technika/p/toyota-1311037407-30
https://www.toyota-vzv.cz/pouzita-technika/p/bt-lpe200-1503014178-2592
https://www.toyota-vzv.cz/pouzita-technika/p/other-forkx-150x50x2400-2002003522-2521
https://www.toyota-vzv.cz/pouzita-technika/p/toyota-8fbmt20-1505009122-3017
https://www.toyota-vzv.cz/pouzita-technika/p/bt-lwe160-1506005345-3019
https://www.toyota-vzv.cz/pouzita-technika/p/bt-swe120-1503026034-2918
https://www.toyota-vzv.cz/pouzita-technika/p/toyota-8fbmt30-1606032780-2711
https://www.toyota-vzv.cz/pouzita-technika/p/bt-1201001368-177
https://www.toyota-vzv.cz/pouzita-technika/p/bt-1310003740-25

