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

10,0 t
12, 0 t
15,0 t
20, 0 t
25, 0 t

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

ЕЛЕКТРОПЛАТФОРМИ

ТОВАРОНОСИМОСТ
2000 - 25 000 kg

СКОРОСТИ НА ДВИЖЕНИЕ
20 - 25 km/h

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

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕЛЕКТРОПЛАТФОРМИ
ЗА ВСЯКА РАБОТА

КОМФОРТ & СИГУРНОСТ
Удобни регулируеми седалки
Използваните седалки са широки, предлагат опора на
кръста и по този начин позволяват водачът и спътникът му
да стоят в удобни пози. От двете страни на кабината са
монтирани спомагателни дръжки за качване и слизане от
кабината. Това създава удобство и намалява умората и
стреса у водача и возещият се с него.

Удобен под на кабината, покрит
с противоплъзгаща постелка
Широкият, равен под и ниско разположените, ергономични
педали създават комфорт и увеличават работоспособността на водача.
Стъпенките са удобни, противоплъзгащи се и правят качването и слизането от кабината сигурно и лесно.

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

- Широка площ за сядане;
- Регулиране позицията на
седалките;
- Предпазни колани;

- Удобни подлакътници;
- Промяна наклона на
облегалките;
- Регулировка на амортизацията на седалките.

Сигурност
Осигурена е безопасност със система непозволяваща
непредвидимо потегляне на кара без водачът да е седнал
на работното си място.

Сервизно обслужване
- Лесен достъп до електрониката;
- 1000 часа интервал между две последователни технически
обслужвания;
- Използваният дисплей дава информация на водача необходимите за техническите обслужвания;
- В електрооборудването е предвиден диагностичен компютърен порт;
- Комбинацията от лесен достъп и качествени агрегати и
компоненти намалява времето за поддръжка и увеличава
производителността и надеждността.

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ & БАТЕРИИ
ЕКОЛОГИЧНИ
КОМПАКТНИ И БЕЗШУМНИ
НЕОБСЛУЖВАЕМИ

Характеристики
&
Предимства

Конструкция

Предимства на AC технологията

Конструкцията се отличава с простота, надеждност и
маневреност.
Модерни електрически превозни средства, оборудвани с
най-новите електронни технологии и с възможности за
транспорт на различни товари.

Високочестотното електронно управление гарантира безпроблемна работа и дава възможност за рекуперация на
енергията, възстановяваща част от капацитета на батерията по време на работа.
Осигурява високи КПД и производителност, като същевременно се намаляват производствените разходи.

Трансмисия

Мултифункционален дисплей

Произвежданите електрически платформи са с един
променливо-токов двигател, монтиран на двигателния
мост. Осигурено е плавно, енергийно ефективно и почти
безшумно движение на машината.
Трансмисията е разчетена за тежка работа и осигурява
висока производителност.

Екранът на дисплеят дава информация във всеки един
момент за:
- отброените производствени часове;
- състоянието на заряда на батерията;
- текущите обороти, консумацията на ток, температурата на
двигателите и контролерите;
- възникналите грешки в системата на електрооборудването на двигателите и контролерите;
- периодите на Техническото обслужване.
Позволява горепосочените данни да се заключват с ПИН
код известен само на сервизната служба и при проверка те
да го отключват.

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

Спирачна система
Електроплатформата има две независими спирачни
системи:
1. Работни хидравлични спирачки на задните колела.
Съществува опция предните колела също да бъдат с
работни хидравлични спирачки.
2. Механична или електричeска ръчна - паркинг спирачка.

Електрическа система
Преобразуването на постояннотоковата енергия във
физическа работа се основава на принципа на високочестотно преобразуване. Електрооборудването в комбинация с двигателя дава възможност за безопасна работа и
висока производителност.

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
вредни изпарения и токсични отпадъци.

ЕЛЕКТРОПЛАТФОРМИ 2 - 4 t
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРОПЛАТФОРМА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Производител
Тип
Товароносимост
Вид задвижване
Вид управление

Габаритни размери
Радиус на завой
Управление на скоростите

Q
L
B
АхВхН
h6
Wa

BALKANCAR RECORD JSC
ЕТ 2
ЕT 3
ET 4
kg
2 000
3 000
4 000
Ел. батерия / дизел / газ
Ел. батерия
Ходещ / стоящ / седящ водач
Седящ водач
Дължина
mm
3450
Ширина
mm
1300
Размери на товарната площадка
mm
2100х1300х800
Височина до покрива, с кабина
mm
2000
2050
Външен радиус
mm
3200
Тип
Импулсен регулатор

* Електроплатформите са изпълнени в съответствие с БДС EN 3691-1.
* Възможни са варианти различни от посочените спецификации, характеристики и батерии.
* 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.

ЕЛЕКТРОПЛАТФОРМИ 5 - 15 t
ЕЛЕКТРОПЛАТФОРМА

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Производител
Тип
Товароносимост
Вид управление
Вид задвижване

Габаритни размери

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Q

L
B
АхВхН
h6

Радиус на завой
Управление на скоростите

Wa

БАЛКАНКАР РЕКОРД АД
ЕТ 5
ЕТ 10
ЕТ 12
ЕТ 15
kg
5 000
10 000
12 000
15 000
Ходещ/стоящ/седящ водач
Ел. батерия
Ел. батерия/дизел/газ
Седящ водач
Дължина
mm
3500
4000
4600
Ширина
mm
1500
2100
Размери на товарната
mm 2250х1500х950
2700x2100x950
3300x2100x950
площадка
Височина до покрив защитен
mm
2070
4000
4200
4950
Радиус на завой
mm
Тип
Импулсен регулатор

* Електроплатформите са изпълнени в съответствие с БДС ЕN 3691-1.
* Възможни са варианти различни от посочените спецификации, характеристики и батерии.
* 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.

ЕЛЕКТРОСАМОСВАЛИ
ЕКОЛОГИЧНИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ
ПОЗВОЛЯВАТ ТРИСТРАННО ИЗСИПВАНЕ
НА ТОВАРА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЕЛЕКТРОСАМОСВАЛ

Производител
Тип
Товароносимост
Вид задвижване
Вид управление

Габаритни размери
Радиус на завой
Управление на скоростите

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАЛКАНКАР РЕКОРД АД

Q
L
B
АхВхН
h6
Wa

Ел.батерия / дизел / газ
Ходещ/стоящ/седящ водач
Дължина
Ширина
Размери на товарната площадка
Обем на коша
Височина до покрив защитен
Външен радиус
Тип

kg
mm
mm
mm
m3
mm
mm

ЕТC 2
2 000
Ел. батерия
Седящ водач
3550
1500
2100х1450х940
1,5
2000 /с кабина/
3200
Импулсен регулатор

* Електросамосвалът е изпълнен в съответствие на БДС EN 3691-1.
* Възможни са варианти различни от посочените спецификации, характеристики и батерии.
* 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.

НИЕ СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ИДЕИ

водителн
оиз
о
ст
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http://www.balkancar-record.com
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