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Машини. Идеи. Решения. 
За максимална маневреност и енергийна ефективност.

ТОВАРОПОДЕМНОСТ 
3500 - 5000 kg               

ЦЕНТЪР НА ТЕЖЕСТТА
500-600 mm

ВИСОЧИНА НА ПОВДИГАНЕ
3000-6400 mm

ЕЛЕКТРОКАРИ

E-mail: record@balkancar-record.com
http://www.balkancar-record.com



ЕРГОНОМИЧЕН ДИЗАЙН, ОСИГУРЯВАЩ КОМФОРТ

Електрокарите на “Балканкар Рекорд” АД  са проектирани 
в съответствие с ергономичните съображения за работа 
без умора и отговарят на всички съвременни европейски 
норми за безопасност, ефективност и екологичност.  
Машините имат лесно нагаждаща се кормилна колона, 
позволяваща на водача сам да избере най-комфортната за 
него позиция, гарантираща намаляване на умората в 
дългите часове на работа. 
Широкият, равен под, ниско разположените ергономични 
педали и функционалното разположение на органите за 
управление създават комфорт и увеличават работоспособ- 
ността на водача. 
Стъпенката е удобна, противоплъзгаща и прави качването 
и слизането му сигурно и лесно.
Монтирана е и дръжка за удобство и сигурност.

Обзор при маневриране назад

Вграденото панорамно 
огледало позволява широк 
ъгъл на виждане и осигурява 
безопасност при работа.

Ергономична, регулируема седалка 

• Широка площ за сядане;
• Регулиране позицията 
  на седалката;
• Предпазен колан;

• Удобни подлакътници;
• Промяна наклона на       
  облегалката;
• Регулировка на амортиза- 
  цията на седалката.

Комфорт
&

Сигурност

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕЛЕКТРОКАРИ 
ЗА ВСЯКА РАБОТА ...

Ел. осветление, сигнализация,
безопасност

• Предназначени за движение и работа в неосветени и 
  затворени помещения;
• Звукова сигнализация за заден ход;
• Сигнална лампа - BLUE SPOT при движение назад;
• Въртяща сигнална лампа;
• Осигурена е безопасност със система непозволяваща 
  непредвидимо потегляне на кара без водачът да е седнал  
  на работното си място. 

Движение, управление и контрол

• Безшумна работа с АC тягови и помпени двигатели;
• Безстепенно регулиране на движението;
• Плавно повдигане и спускане на товара;
• Минимален разход на енергия при работа;
• Сменен режим на работа;
• Контрол на всички режими;
• Индикация върху дисплея за състоянието на батерията 
  и отработени часове;
• Бърза и лесна диагностика на всички системи;
• Настройка на работните параметри в зависимост от 
  нуждите на клиента;
• Многофункционален дисплей;
• Сервизен прибор /калибратор/ за извършване на    
  диагностика и контрол.



Превъзходна видимост
Уредба повдигателна е конструирана по начин осигуряващ  
превъзходна видимост при движение напред.  
Гарантирана е винаги видимостта на върха на вилицата от 
мястото на водача.
Размерът и оформлението на бордното табло където са 
разположени контролните уреди са също оптимизирани.

Безопасно маневриране при 
движение назад
Противотежестта е така конструирана, че се  подобрява 
видимостта при движение назад. Шумозаглушителят е верти- 
кално разположен и с правилна насоченост, която предотвра- 
тява издухването на горещ въздух върху оператора, докато се 
движи на заден ход. Това подобрява комфорта на водача и 
предотвратява изгаряния, причинени от отработени газове.

КОМФОРТ & СИГ УРНОС Т 

Комфорт
&

Сигурност

Сервизно обслужване

• Широко отварящия се капак над електрониката е пред- 
  поставка за лесно обслужване;
• 1000 часа интервал между две последователни техничес- 
  ки обслужвания;
• Използваният дисплей дава информация на водача необ- 
  ходимите за техническите обслужвания;
• В електрооборудването е предвиден диагностичен ком- 
  пютърен порт;
• Комбинацията от лесен достъп и качествени агрегати и 
  компоненти намалява времето за поддръжка и увеличава 
  производителността и надеждността.

Дуплекс - 400 mm
Триплекс -  300 mm



Характеристики
&

Предимства

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

ЕКОЛОГИЧНИ
КОМПАКТНИ И БЕЗШУМНИ
НЕОБСЛУЖВАЕМИ

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Контролер

• Изключително енергийно ефективен цифров контролер;      
• Плавно, прецизно управление на движението и повдига- 
  нето;
• Програмируеми параметри на движение за тяговия
  двигател с променлив ток.  

Трансмисия

Произвежданите електрокари са с един променливотоков 
или постояннотоков  двигател, монтиран на двигателния 
мост. За по-големите товароподемности допълнтелно се 
вгражда силов редуктор за подобряване на тяговите 
характеристики.
Осигурено е плавно, енергийно-ефективно и почти без- 
шумно движение на машината.

Конструкция

Конструкцията се отличава със здравина, надеждност и 
маневреност и лесно обслужване.
Модерен електрически високоповдигач, оборудван с 
най-новите електронни технологии и с възможност да 
манипулира различни товари.

Спирачна система

Осигурено е надеждно спиране при минимално усилие,
безопасност и ергономичност.

Електрокарът има две независими спирачни системи:
1. Работни хидравлични спирачки на предните колела.
2. Механична ръчна - паркинг спирачка.

Трансмисията е разчетена за тежка работа и осигурява 
висока производителност. Има два варианта на изпълне- 
ние: с барабанни спирачки и мокри дискови спирачки.

Батерии

Основен източник на енергия на елетрокарите са оловните, 
гелевите и литиево-йонните тягови акумулаторни батерии.
Все по-често се използват йонно-литиевите батерии.  

Техните предимства са: 
• намалени загуби и производствени рискове;
• ускорено време за зареждане;
• удобство при експлоатация;
• икономия на енергия до 30%;
• безопасност и защита на околната среда - липса на вред-  
  ни  изпарения и токсични отпадъци. 

Предимства на AC  технологията

Високочестотното електронно управление гарантира 
безпроблемна работа и дава възможност за рекуперация 
на енергията  възстановяваща част от капацитета на 
батерията по време на работа. 

Това се извършва:
• При отпускане на педала за ускорение;
• При спускане по наклон;
• При натискане на спирачния педал.



EЛЕКТРОКАР ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
1 Производител БАЛКАНКАР РЕКОРД АД 
2 Тип    ЕР 35 ЕР 40 EP 50 
3 Товароподемност Q  kg 3500 4000 5000 

4 Център на тежестта товара C Разстояние от центъра на тежестта на товара до 
челото на вилиците mm 500 

5 Вид задвижване  Ел. батерия / дизел / газ  Ел. батерия 
6 Вид управление  Ходещ / стоящ / седящ водач  седящ водач 
7 

Габаритни размери 

h3  Максимална височина на повдигане mm 3000 1) 
8 L2 Дължина mm  2900 3210 
9 B Ширина mm 1200 1300 

10 h6 Височина до покрив защитен mm 2220 2260 
11 Батерия  Тип  Панцерна 
12  Напрежение / капацитет при 5 часа работа V/Ah 80/400 80/440 
13 Електродвигател  Тягов двигател / мощност при S2 – 60 min kW 12 
14  Помпен двигател/мощност при S4 – 25% kW 16,8 

 

1) За останалите височини виж таблица ”Повдигателни уредби”. 
Размера h4  без защитна решетка. При наличие на защитна решетка се добавят + 680 мм.

1. Електрокарите са изпълнени в съответствие с БДС ISO 3691-1.
2. Възможни са варианти различни от посочените спецификации, характеристики и батерии.
3. Указаните размери и параметри са справочни и са постигнати при типови изпитателни условия. 
    Те могат да се променят в зависимост от експлоатационния режим и съответните варианти.
4. “Балканкар Рекорд” АД си запазва правото на промени върху спецификации и продукти без предупреждение.



 
 

ПОВДИГАТЕЛНИ  УРЕДБИ 
 

ТИП 

ВИСОЧИНА НА 
ПОВДИГАНЕ 

 
h3 

ВИСОЧИНА ПРИ 
СПУСНАТА УП 

 
h1 

ВИСОЧИНА ПРИ 
МАКСИМАЛНО 
ВДИГНАТА УП 

h4 

СВОБОДЕН  ХОД 
 
 

h2 / h5 
 
СИМПЛЕКС – 3,5/4,0 t  ЕЛЕКТРОКАР (Двумачтова, Свободен ход) 
 

30 S 3000 2100 3585 95 
40 S 4000 2590 4545 95 

 
ДУПЛЕКС – 3,5/4,0 t  ЕЛЕКТРОКАР (Двумачтова, Увеличен свободен ход) 
 

30 D 3000 2100 3630 1500 
 
ТРИПЛЕКС – 3,5/4,0 t  ЕЛЕКТРОКАР (Тримачтова, Увеличен свободен ход) 
 

42 T 4200 2100 4920 1400 
45 T 4500 2240 5240 1500 
48 T 4800 2340 5540 1600 
52 T 5200 2490 5970 1740 
56 Т 5600 2590 6320 1850 
64 Т 6400 2840 7100 2130 

 
СИМПЛЕКС – 5,0 t  ЕЛЕКТРОКАР (Двумачтова, Свободен ход) 
 

30 S 3000 2320 3815 60 
40 S 4000 2820 4815 60 

 
ДУПЛЕКС – 5,0 t ЕЛЕКТРОКАР (Двумачтова, Увеличен свободен ход) 
 

30 D 3000 2290 3790 1500 
 
ТРИПЛЕКС – 5,0 t  ЕЛЕКТРОКАР (Тримачтова, Увеличен свободен ход) 
 

42 T 4200 2140 4950 1400 
45 T 4500 2240 5250 1500 
48 T 4800 2340 5550 1600 
52 T 5200 2490 5970 1740 
56 Т 5600 2640 6350 1850 
64 Т 6400 2890 7150 2130 

 



http://www.balkancar-record.com

Комфорт                Безопасност          Производителност    
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БОГАТИЯТ ИЗБОР НА РАЗЛИЧНИ 
СМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
РАЗШИРЯВА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА 
НА ЕЛЕКТРОКАРИТЕ 

НИЕ СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ИДЕИ


