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Zakup dowolnego wózka widłowego stanowi dużą inwestycję, którą 
chcesz chronić, dlatego HUBTEX Polska ma zaszczyt zaoferować 
kompleksowe usługi po sprzedażowe, które nie mają sobie równych.

Każdy wózek jest tylko tak dobry, jak zespół który go obsługuje. Masz 
zapewniony spokój ducha wiedząc, że HUBTEX Polska zatrudnia 
jednych z najbardziej wykwalifikowanych techników i inżynierów w branży 
transportu wewnętrznego. 

Zapewniamy: 

• Profesjonalnie wyszkoleni technicy gwarantują dojazd do czterech godzin i naprawę przy pierwszym podejściu
„first time fix”.

• Części zamienne dostępne są od ręki.

• Oprogramowanie do zarządzania oparte na sieci Web może być skonfigurowane dla większych flot maszyn,
umożliwiających śledzenie kosztów obsługi, konserwacji.

• Największy w Polsce wynajem floty przegubowych wózków widłowych jest dostępny, aby zaspokoić planowane
szczyty operacyjne lub nieplanowany wynajem awaryjny.



Model B420 B420HL

Udźwig kg 2000 2000

Środek ciężkości mm 500 500

Zasilanie Bateria 
trakcyjna

Bateria 
trakcyjna

Waga wózka niezaładowanego kg 7400 8400

Przesuw boczny zintegrowany zintegrowany

Prędkość jazdy załadowany / 
niezaładowany

kph 13/14 13/14

Predkość podnoszenia załadowany / 
niezaładowany

m/s 0.4/0.5 0.4/0.5

Prędkość opuszcznia załadowany / 
niezaładowany

m/s 0.5/0.3 0.5/0.3

Przechył od / na º 1/3 1/3

Wysokość daszku ochronnego g mm 2250 2250

Wysokość siedziska f mm 1220 1220

Wysokość podłogi e mm 700 700

Minimalny prześwit d mm 80 80

Przesuniecie środka ciężkości a mm 270 270

Długość do czoła wideł c/j mm 2700 2750

Rozstaw osi b mm 1840 1900

Szerokość nadwozia k mm 1280 1480

Zdolność pokonywania wzniesień % 15 15

Skręt masztu º 220 220

Silnik podnoszenia i skrętu kW 8 8

Silnik napędowy AC kW 6 X 2 6 x 2

Rozmiar koła Przód / Tył mm 305 x 150/ 
460 x 200

305 x 150/ 
460 x 230

Standard baterii Ah 8PZSH720 9PZSH900

Minimalna waga baterii kg 1050 1330

Typ kontrolera AC AC

B420 i B420 HL
Elektryczny wózek wąskokorytarzowy uniwersalny 

Wymiary korytarza 

Głębokość ładunku x szerokość Minimalny korytarz roboczy (B420) Minimalny korytarz roboczy (B420 HL)

1000mm D x 1200mm W 1600 mm 1750 mm

1200mm D x 1000mm W 1800 mm 1950 mm

1200mm D x 800mm W 1800 mm 2050 mm

Minimalny korytarz transferowy 2700 mm 2700 mm

Minimalna przestrzeń na końcu magazynu 750 mm 750 mm

B420

Zaprojektowany, aby zapewnić optymalną wydajność i zmaksymalizować 
wszystkie możliwości pracy w najtrudniejszych warunkach. B420 jest 
zdolny do składowania palet w korytarzu 1,65 m oraz do załadunku i 
rozładunku samochodów dostawczych B420 pracuje z taką łatwością jak 
wózki z przeciwwagą, typu reach truck lub VNA.

Potrzebujesz 
Bendi w wersji do 
mrożni?
Bendi Arctic z 
pełną kabiną jest 
dostępny w dwóch 
wariantach B420 
oraz B420HL. 

Maszty - Wymiary
Standardowy maszt triplex z pełnym wolnym skokiem

Zakres Wysokość podnoszenia Wolny skok Wysokość konstrukcyjna Wysokość wysuniętego 
masztu

Wysokość podnoszenia

Cała seria 5000 mm 1912 mm 2437 mm 5537 mm 5000 mm

Cała seria 6000 mm 2279 mm 2804 mm 6537 mm 6000 mm

Cała seria 7150 mm 2662 mm 3175 mm 7687 mm 7150 mm

Cała seria 8200 mm 3245 mm 3770 mm 8737 mm 8200 mm

Cała seria 9000 mm 3512 mm 4037 mm 9537 mm 9000 mm

Cała seria 10000 mm 3879 mm 4404 mm 10537 mm 10000 mm

B240HL 10600 mm 4079 mm 4604 mm 11137 mm 10600 mm

B240HL 11000 mm 4345 mm 4870 mm 11537 mm 11000 mm

B240HL 11500 mm 4512 mm 5037 mm 12037 mm 11500 mm

B240HL 12000 mm 4679 mm 5204 mm 12537 mm 12000 mm

Przewagi: 
Zrozumienie systemu jazdy i równowagi pozwoliło 
nam opatentować najlepsze rozwiązania dla 
różnych zastosowań.

Oby dwa modele posiadają opatentowany napęd na tylne koła, czyli 
doskonałe rozwiązanie dla zastosowania napędu wewnątrz I na zewnątrz.

Sercem każdego wózka jest unikalny system skrętu. Zgromadzone 
doświadczenia „know-how” od 1982 roku pozwoliło stworzyć 
bezkonkurencyjny  system przegubowy, który daje najwęższe korytarze 
robocze przy bezpiecznej pracy w regałach, będąc przy tym najbardziej 
niezawodnym i zwinnym.

Maszt BENDI wyznacza standardy w branży. Wyjątkowa jest szybkość 
działania i rotacji masztu. 30 lat temu tradycyjny maszt został 
przeprojektowany i  stworzono dedykowane rozwiązanie dla wózków 
BENDI. 

Bendi udziela dożywotniej gwarancji na nadwozie i system skrętu masztu. 

B420 HL

Doskonale dopasowany do intensywnej pracy – w magazynach wysokiego 
składowania. Bendi B420 HL to flagowy model. Wysokość podnoszenia to 
aż 13,5 metra z fantastyczną charakterystyką pracy. B420HL doskonale 
nadaje się do operacji magazynowych na dużą skalę, oferując prawdziwą 
alternatywę dla wózków VNA i reach truck. 

• Udźwig 2000kg
• Podnoszenie do 13.5 m
•  szerokość korytarza 1.65m (B420) 1.75m (B420HL)
•  Nie wymaga prowadzenia i drogich posadzek
•  Praca wewnątrz i na zewnątrz
•  Silniki AC - bezobsługowe
•  Dedykowany maszt przegubowy
• Najbardziej niezawodny system skrętu z dożywotnią gwarancją
•  Prosty system ładowania
•  Opatentowany system napędowy na dwa tylne koła

B420 & HL Cechy




