
МОТОКАРИ

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

2,5 t
3,0 t
3,5 t
4,0 t
5,0 t

EU Stage 3 -5 Engine

ЗАДВИЖВАЩА МОЩНОСТ
42-65 kW/2600 rpm

ТОВАРОПОДЕМНОСТ 
2500-5000 kg

ЦЕНТЪР НА ТЕЖЕСТТА
500-600 mm

ВИСОЧИНА НА ПОВДИГАНЕ
3000-6400 mm



Комфорт
&

Сигурност

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

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

Ергономична, регулируема седалка 

НАЙ-ДОБРИТЕ МОТОКАРИ 
ЗА ВСЯКА РАБОТА ...

ЕРГОНОМИЧЕН ДИЗАЙН, 
ОСИГУРЯВАЩ КОМФОРТ
Мотокарите на “Балканкар Рекорд” АД  са проектиран   
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 дълги- 
те 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.

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. 

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

Движение, управление и контрол
• Плавно потегляне;
• Прецизно маневриране;
• Минимален радиус на завой и висока маневреност;
• Високи тягови и динамични характеристики;
• Разрешение на движението само при избрана посока; 
• Регулируема колона кормилна;
• Хидравличен сервоусилвател на кормилната уредба ;                                    
• Удобно разположен дисплей отчитащ основните работни 
  параметри
• Комбинация от висококачествени компоненти и модерни 
  производствени технологии.



Комфорт
&

Сигурност

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 също са оптимизирани.

Сервизно обслужване
Широко отварящият се капак над двигателя е предпоставка за лесно 
обслужване.  

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

КОМФОРТ & СИГ УРНОС Т 

Дуплекс - 480 mm
Триплекс -  380 mm

Лесна поддръжка
              
Комбинацията от лесен достъп, качествени агрегати и компоненти 
намалява времето за поддръжка и увеличава производителността и     
надеждността.



Характеристики
&

Предимства

CERTIFIED

STAGE

ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО 
ГОРЕНЕ НА ДИЗЕЛ И ГАЗ

ЕКОЛОГИЧНИ
КОМПАКТНИ
ГОТОВИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
ПЕРФЕКТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Екологични
Използваните двигатели са едновременно икономични и с 
ниски емисии и впечатляват с изцяло електронното си 
управление. Отработените газове на изпускателната 
система допълнително минават през катализатори и други 
филтри, така че те отговарят на най-новите изисквания  на 
емисионните стандарти: EPA / CARB Tier 3B и EU Stage V.

Компактни
Лесните за инсталиране двигатели заемат малко 
пространство в машините. Това  позволява враждането на 
други компоненти. Двигателите имат допълнителни изводи 
за хидравлични помпи, благодарение на които е  възможно 
инсталирането на различни приложения. Въздушният 
филтър е вграден по начин позволяващ безпроблемна 
смяна на филтриращите елементи.

Готови за инсталиране
Производителите на двигатели предлагат на клиента 
цялостно решение за задвижване, което може да бъде 
лесно използвано в много и различни видове приложения. 
Това намалява  времето и скъпо струващото разработване 
на различни конструкции. Благодарение на модулната 
система за комплектация, използваните елементи могат да 
бъдат индивидуално конфигурирани за специфичните 
изисквания на всеки клиент.

Сервизна мрежа 
Осигурено е обслужване на всички машини в гаранционен 
и извънгаранционен период. Нашата основна стратегия е 
да доставяме бързо точните резервни части за ремонт и 
поддръжка на всички двигатели за всички наши клиенти 
по целия свят. Това е инициатива, която запазва добрия 
имидж на марката „Балканкар Рекорд.“

ДВИГАТЕЛИ



ТРАНСМИСИИ  &
КОНСТРУКЦИИ

Издръжливост 
&

Надеждност

Надежден задвижващ мост от 
модулен тип
Двигателните мостове са съставени от 3 части - централен 
корпус и два странични ръкава, които са проектирани да 
издържат високи якостни натоварвания. Вградените работ- 
ни спирачки са дискове, работещи в масло. Самите триещи 
дискове са изработени от висококачествени материали, 
осигуряващи им много дълъг живот на експлоатация.

Хидродинамичен предавател
Той има висока ефективност на преобразувателя на 
въртящия момент, което е предпоставка за високи тягово- 
динамични характеристики. Важна особеност е наличието 
на клапан за електрохидравлично управление на паркинг 
спирачката. Той осигурява масло под налягане от контролн- 
ия клапан за освобождаване й.

Шаси-рама
Надеждна конструкция, проектирана на базата на точен 
якостен анализ, гарантиращ трайност и безопасност.

Дизайн
Ново решение в компактността на  мотокара, което 
обединява най-добрите идеи и компоненти в 
изключително функционална и ефективна машина.

Надеждност и издръжливост
Качества, присъщи на това новопроектирано поколение 
екологични мотокари, търсени на днешния пазар.

Покрив защитен
Отговаря на изискванията на  на международните стандар- 
ти и предпазва оператора по време на стифиране с опасни 
товари.

Електромагнитен 
клапан за смяна на 
посоките на движение 
напред / назад

Хидравличен 
съединител 

Притежава достатъчно 
капацитет за предаване 
на въртящ момент при 
движение напред или 
назад.

Електрически 
контролирана. 
(Тип SAHR).

Маслена паркинг 
спирачка 

Маслена работна 
спирачка 

Осигурява висок 
спирачен момент 
благодарение на 
ефективната работа 
на триещите дискове.

Планетен  редуктор

Изграден от високо- 
точни зъбни колела. 
Разположен е в  края 
на моста.                         

Изграден е на база нова 
концепция, включваща 
висок коефициент на 
трансформация и 
двуелементен реактор. 

ХидротрансформаторОтбор на мощност

Интегриран е извод 
за мощност (PTO) за 
хидравлична зъбна 
помпа.         

Електромагнитен 
клапан за 
освобождаване на 
паркинг спирачката



РЕКОРД   2E ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   
1 Производител БАЛКАНКАР  РЕКОРД АД 
2 Тип    ДВ 1786.30.5MC Е ДВ 1788.30.5MC Е ДВ 1792.30.5MC Е 
3 Товароподемност Q  kg 2500 3000 3500 

4 Център на тежестта на 
товара  С Разстояние от центъра на тежестта 

на товара до челото на вилиците mm 500 

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

Габаритни размери 

h3  Височина на повдигане mm 30001) 
8 L2 Дължина mm 2610 2740 
9 B Ширина mm 1200 

10 h6 Височина до покрив защитен mm 2160 

11 Двигател с вътрешно 
горене  Производител, тип (дизел/газ)  TOYOTA 3Z, дизел  

12 Трансмисия  Тип  Хидродинамична 

 

ДИЗЕЛОВИ  МОТОКАРИ  2.5-3.5t

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

1. Мотокарите са изпълнени в съответствие с БДС ISO 3691-1.
2. Възможни са варианти различни от посочените спецификации и характеристики.
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. 
  ”Балканкар Рекорд” АД си запазва правото на промени върху спецификации и продукти без предупреждение.



РЕКОРД   2E ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   
1 Производител БАЛКАНКАР РЕКОРД АД 

2 Тип    ГБВ 3786.30.5MC Е / 
ГБВ 3786.30.3MC Е 

ГБВ 3788.30.5MC Е / 
ГБВ 3788.30.3MC Е 

ГБВ 3792.30.5MC Е / 
ГБВ 3792.30.3MC Е 

3 Товароподемност Q  kg 2500 3000 3500 

4 Център на тежестта на 
товара  С Разстояние от центъра на тежестта 

на товара до челото на вилиците mm 500 

5 Вид задвижване  Ел. батерия / дизел / газ  Газ (LPG) - бензин 
6 Вид управление  Ходещ / стоящ / седящ водач  Седящ водач 
7 

Габаритни размери 

h3  Височина на повдигане mm 30001) 
8 L2 Дължина mm 2610 2740 
9 B Ширина mm 1200 

10 h6 Височина до покрив защитен mm 2170 

11 Двигател с вътрешно  
горене  Производител, тип (дизел/газ)  TOYOTA 4Y / KUBOTAWG 2503  

(газ LPG/ бензин) 
12 Трансмисия  Тип  Хидродинамична 

 

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

1. Мотокарите са изпълнени в съответствие с БДС ISO 3691-1.
2. Възможни са варианти различни от посочените спецификации и характеристики.
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. 
  ”Балканкар Рекорд” АД си запазва правото на промени върху спецификации и продукти без предупреждение.

ГАЗОВИ 
МОТОКАРИ
2.5-3.5t



 
ПОВДИГАТЕЛНИ  УРЕДБИ  2,5-3,5t 

 

ТИП 

ВИСОЧИНА НА 
ПОВДИГАНЕ 

 
h3 

ВИСОЧИНА ПРИ 
СПУСНАТА УП 

 
h1 

ВИСОЧИНА ПРИ 
МАКСИМАЛНО 
ВДИГНАТА УП 

h4 

СВОБОДЕН  
ХОД 

 
h2 / h5 

 
СИМПЛЕКС – 2,5 t - МОТОКАР  (Двумачтова, Свободен ход) 
 

30 S 3000 2100 3545 96 
40 S 4000 2590 4545 96 

 
ДУПЛЕКС – 2,5 t - МОТОКАР  (Двумачтова, Увеличен свободен ход) 
 

30 D 3000 2100 3600 1500 
 
ТРИПЛЕКС – 2,5 t - МОТОКАР  (Тримачтова, Увеличен свободен ход) 
 

42 T 4200 2100 4820 1480 
45 T 4500 2240 5240 1600 
48 T 4800 2310 5450 1660 
52 T 5200 2440 5840 1800 
56 T 5600 2590 6290 1940 
64 T 6400 2840 7040 2200 

 
СИМПЛЕКС – 3,0 - 3,5 t - МОТОКАР (Двумачтова, Свободен ход) 
 

30 S 3000 2100 3545 96 
40 S 4000 2590 4545 96 

 
ДУПЛЕКС – 3,0 -3,5 t - МОТОКАР (Двумачтова, Увеличен свободен ход) 
 

30 D 3000 2100 3630 1500 
 
ТРИПЛЕКС – 3,0 -3,5 t - МОТОКАР  (Тримачтова, Увеличен свободен ход) 
 

42 T 4200 2100 4915 1400 
45 T 4500 2240 5240 1520 
48 T 4800 2340 5540 1600 
52 T 5200 2490 5970 1740 
56 Т 5600 2590 6315 1900 
64 Т 6400 2840 7100 2140 

 



РЕКОРД   2E ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   
1 Производител БАЛКАНКАР РЕКОРД АД 
2 Тип    ДВ 1794.30.3MC Е S ДВ 1798.30.3MC Е S 
3 Товароподемност Q  kg 4000 5000 

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

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

Габаритни размери 

h3  Височина на повдигане mm 30001) 
8 L2 Дължина mm 3050 3200 
9 B Ширина mm 1480 

10 h6 Височина до покрив защитен mm 2220 
11 Двигател с вътрешно горене  Производител, тип (дизел/газ)  KUBOTA 3300 / 3600 (дизел) 
12         Трансмисия  Тип  Хидродинамична 

 

РЕКОРД   2E ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   
1 Производител БАЛКАНКАР РЕКОРД АД 
2 Тип    ГБВ 3794.30.3MC Е S ГБВ 3798.30.3MC Е S 
3 Товароподемност Q  kg 4000 5000 

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

5 Вид задвижване  Ел. батерия / дизел / газ  газ (LPG) / бензин 
6 Вид управление  Ходещ / стоящ / седящ водач  Седящ водач 
7 

Габаритни размери 

h3  Височина на повдигане mm 30001) 
8 L2 Дължина mm 3050 3200 
9 B Ширина mm 1480 

10 h6 Височина до покрив защитен mm 2220 
11 Двигател с вътрешно горене  Производител, тип (дизел/газ)  KUBOTA WG 3800 (LPG / бензин) 
12 Трансмисия  Тип  Хидродинамична 

 

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

1. Мотокарите са изпълнени в съответствие с БДС ISO 3691-1.
2. Възможни са варианти различни от посочените спецификации и характеристики.
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.

ДИЗЕЛОВИ  И  ГАЗОВИ  МОТОКАРИ  4-5t



 

ПОВДИГАТЕЛНИ  УРЕДБИ  4-5t 
  

ТИП 

ВИСОЧИНА 
НА  

ПОВДИГАНЕ 
h3 

ВИСОЧИНА 
ПРИ  

СПУСНАТА УП 
h1 

ВИСОЧИНА ПРИ 
МАКСИМАЛНО 
ВДИГНАТА УП 

h4 

СВОБОДЕН  
ХОД 
h2 / h5 

 
СИМПЛЕКС – 4,0 – 5,0 t - МОТОКАР  (Двумачтова, Свободен ход) 
 

30 S 3000 2318 3814 60 
40 S 4000 2818 4814 60 

 
ДУПЛЕКС – 4,0 – 5,0 t - МОТОКАР  (Двумачтова, Увеличен свободен ход) 
 

30 D 3000 2290 3790 1500 
 

ТРИПЛЕКС – 4,0 – 5,0 t – МОТОКАР  (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 

 
НИЕ СПОДЕЛЯМЕ  ВАШИТЕ ИДЕИ

http://www.balkancar-record.com

Комфорт                                           Безопасност                           Производителност      
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